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Oito wínzer Leonyíd Brezsnyev
Befejeződött
elutazóit
* , .
_
* az országos
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befejezte
nökonferencia
Ismét Erdei Lászlánét választották
azMNOT elnökévé
Szombaton délelőtt a Par- fejlődik népgazdaságunk. Ezbőségélament kongresszusi termé- által a javak olyan
teremtben az országos nökonferen- nek anyagi feltételeit
szolgáltatások
cia második
napján Vályi jük meg, a
létre,
Péter, a Minisztertanács el- olyan hálózatát hozzuk
elengedhetetlenül
nökhelyettese szólalt fel el- arrtblyek
a nők életkörülsőnek. Méltatta a magyar szükségesek
gyorsabb
javítánők szerepét társadalmunk- ményeinek
ban, és kiemelte, mennyire sához — mondta Vályi Péter.
döntő fontosságú a tevékenyA Minisztertanács elnökségük az élet minden terü- helyettese
végezetül
az
letén. Ma már — állapította anyákról szólott, hangsúlyozmeg — nemcsak akkor fog- ta megbecsülésük fontosságátlalkozunk a nők
helyzetének,
Ezután több
hozzászólás
élet- és
munkafeltételeinek, következett, majd a vitában
termelő
tevékenységének
elhangzottakat Erdei Lászlóproblémáival,
amikor
kifené foglalta össze. Ezt kövejezetten
a nők helyzetéről,
tőén a konferencia újjávámunkájáról
szóló
vizsgáló- lasztotta a Magyar Nők 174
dásokat végzünk. A nőket ér- tagú, a nőtársadalom mindeklő, a nők széles
Korét den rétegét képviselő Orszáérintő kérdésekben
döntünk gos Tanácsát, örökös
tanácsakkor is, amikor a könnyű'- taggá választották
Gárdos
ipar, a híradástechnika,
a Mariskát,
a magyar
nőmozműszeripar,
a
könny&vegy- galom
egyik
megalapítóját.
ipar. az egészségügy,
a köz- A z Országos Tanács megoktatás, a belkereskedelem
és tartotta alakuló ülését, mega különböző
szolgáltatások választotta tisztségviselőit. A
kérdései kerülnek
napirend- Magyar Nők Országos
Tanáre.
csának
elnöke
ismét
Erdei
Du— A jogi egyenjogúságon Lászióné lett, alelnökök:
túlmenően — és a tudatban schek Lajosné, a Szakszerveélő sok ósdi nézet leküzdése zetek Országos
Tanácsának
mellett — a nők életkörül- titkára. Fekete Jánosné téeszményeit úgy tudjuk megalabrigádvezető-éa-Makoldi-Mipozottan és körültekintően hályné
Kossuth-díjas
pedajavítani, ha biztonságosan gógus.

Ottó Winzer, a Német Demokratikus Köztársaság külügyminisztere — aki Péter
János külügyminiszter meghívására ötnapos
hivatalos
baráti látogatást tett hazánkban •»- szombat délelőtt feleségével és kíséretének tagjaival elutazott Budapestről.
A vendégek búcsúztatására a
Ferihegyi repülőtéren megjelent Péter János és felesége, Marjai József külügyminiszter-helyettes,
Kovács
Imre, hazánk berlini nagykövete, valamint a Külügyminisztérium több vezető beosztású munkatársa. Ott volt
a búcsúztatásnál dr. Herbert
Plaschke, az NDK budapesti nagykövete és a nagykövetség több diplomatája.
Elutazása előtt Ottó Winzer a sajtó képviselőinek
egyebek között 4 következőket mondotta:
— A legjobb benyomásokkal utazom haza. Ez a hivatalos baráti látogatás, amelyet a Magyar Népköztársaság
külügyminiszterének
meghívására tettem,
alkalmat adott jelentős megbeszélésekre a Magyar Szocialista Munkáspárt és a magyar kormány képviselőivel.
Vendéglátóim módot nyújtottak arra, hogy az országot is
megismerjem.

párizsi látogatását
A Szovjetunió és Franciaország együttműködésének alapelvei
— AzakitS2KP
Beriinben
LeonyidSzovjet—francia
Brezsnyevnek, a z deklaráció
nyid Brezsnyevtől,
Cha-főtitkára
ból Berlinbe
repült és onnan

SZKP K B főtitkárának hat- ban-Delmas
miniszterelnök tér majd vissza Moszkvába,
napos franciaországi látoga- kísért ki a z Orly repülőtértása szombaton délben ünKíseretének tagjai közvetlen
nepélyes aktussal ért Véget:
az Elysée-palotában PampiLeonyid Brezsnyev Párizs(Folytatás
a 2. oldalon.)
dou elnök és Leonyid Brezsnyev aláírta a Szovjetunió
és Franciaország együttműködésének alapelveit rögzítő
okmányt
Leonyid Brezsnyev a Szovjetunió Legfelső Tanácsának
Elnöksége és a szovjet kormány nevében meghívta hivatalos látogatásra a Szovjetunióba Pompidou elnököt
és megismételte a ChabanDelmas
miniszterelnökhöz
intézett korábbi meghívást.
A két látogatás időpontjait
majd később állapítják meg.
Szombaton délelőtt, tíz óra
után
a z Elysée-palotában
újabb, szélesebb körű tanácskozás folyt le. amelyen
Pompidou elnökön és Leonyid Brezsnyeven kívül francia részről
Chaban-Delmas
miniszterelnök,
Schumann Brezsnyev búcsúlátogatása az Elysée-palotában. A képen:
külügyminiszter,
Giscard Leonyid Brezsnyev, az SZKP főtitkára elutazása előtt
d'Estaing gazdasági és pénz- Pompidou francia államfő kíséretében elhalad a köztársaügyminiszter, Ortoli
iparSági gárda üdvözlő sorfala előtt
fejlesztési . és tudományos
kutatásügyl miniszter, valamint a francia miniszterelnökség és külügyminisztéri- November 7.
köszöntése
um több vezető tisztviselője;
szovjet részről pedig Kirillin miniszterelnök-helyettes,
Gromiko
külügyminiszter,
Patolicsev
külkereskedelmi
miniszter és a szovjet delegáció több más vezető munEgy hét múlva ünnepel- si bizottsága november 6katársa vett részt.
jük a Nagy Októberi Szo- án, szombaton
koszorúzási
A tanácskozás
részvevői cialista Forradalom 54. év-* ünnepségeket
rendez
a
délben az Elysée-polota dísz- fordulóját.
Széchenyi téri és a Dugotermébe vonultak, ott PomSzegeden november 5-én, nics-temetőben levő szovjet
pidou elnök
és Leonyid pénteken
délután fél há- hősi emlékműveknél. A koÉrdekes eseményhez érke- nyot állították fel, a most ra számíthatnak, s ezért fo- Brezsnyev, az S Z K P K B fő- romkor tartják a hagyomá- szőrűzási ünnepség a Dugozett a szénhidrogén-meden- szállítják a helyszínre a fú- kozottan ügyelnek a beépí- titkára aláírta a Franciaor nyos városi központi ünnep- nics temetőben délelőtt tíz
ce kutatóprogramja: kitűz- ráshoz szükséges anyagokat: tett. szerkezetek minőségére, szág és a Szovjetunió kö- séget a Kenderfonó és Szo- órakor, a Széchenyi
téren
tök a „Szeged l-es" számú a nehéziszapot, a motorok A z RD 41-es kutatóberende- zötti együttműködés alapel- vőipari Vállalat
újszegedi tizenegy órakor kezdődik,
fúrópontot, az E 5-ös
út, hajtóanyagát stb. A kőolaj- zés
különleges
amerikai veit rögzítő okmányt.
gyárának kultúrtermében. A
A központi ünnepségeken
valamint a Shell benzinkút fúrási üzemben kapott tá- gyártmányú kitörésgátló beA z aláírás után a z elnök szegedi járásban ugyancsak kívül Szegeden és a járáspénteken
lesz
hasonló
Unban
üzemekben, vállalatok— a
város — közvetlen jékoztatás szerint egyelőre rendezéssel
rendelkezik, és a z S Z K P K B
főtitkára
szomszédságában. A z előze- ezt az egy
kutatóberende- amelynek
segítségével a z szívélyesen
kezet szorított nepség Balástyán. Itt délután nál és intézményekben, vates mérések,
valamint az zést működtetik a nyugati esetleges kritikus
pillana- egymással, majd az Elysée- 5 órakor kezdődik a megem- lamint az iskolákban ünnepi
eddigi thdományos tapasz- iparövezetben, de jövőre sor tokban gyorsan, hatékonyan palota kertjében a két ál-lékezés a község művelődé- gyűléseken és pártnapokon
talatok alapján feltételezhe- kerülhet több fúrási
pont cselekedhetnek a torony ke- lamférfi ellépett a köztársa- si házában.
emlékeznek meg az évfortő, hogy Szeged közvetlen kijelölésére is. A tervek sze- zelői. A z RD 41-es berende- sági gárda tisztelgő díszszáAz évforduló alkalmából dulóról.
közelében több ezer méter- rint az RD 41-es berendezés zés vezetője,
Nagy Lajos, zada előtt. A z Elysée-palota az MSZMP Szeged
*
városi
re a föld felszíne alatt kü- négy hónapig
dolgozik, és nagy tapasztalatú
olajbá- lépcsőjén Pompidou
elnök bizottsága, a városi tanács
A
z
októberi
forradalom
lönálló szénhidrogén-szerke- elemző vizsgálatok
soroza- nyász, aki jól ismeri a sze- szívélyesen búcsút vett Leo- és a Hazafias Népfront vároévfordulójához
hagyomáaet található.
tát hajtja végre. A fúrófej gedi
szénhidrogén-feltárás
nyosan kapcsolódó
szovjet
A Nagyalföldi Kutató és előreláthatólag 3 ezer
500 során következhető állapofilmhetet az idén is megFeltáró Üzem szegedi üzem- méter mélységig hatol majd tokát.
rendezik. A z eseménysorozat
egységénél a részletes terve- a föld mélyébe.
A Szeged l-es számú kuközéppontjában
Szegeden
két is kidolgozták a geolóMivel a kutatás forgalmas tatófúrásnak
városrendezési
két ú j film áll. A z egyik a
gusok. A z RD 41-es számú út és lakóhely
közvetlen következménye is van. TölSzabadság moziban novemnagy teljesítményű kutató- közelében történik, szigorú gyesi Béla, a szegedi városi
ber
4—10-ig
bemutatásra
berendezés
—
amelynek biztonsági
rendszabályokat tanács építési osztályvezetőkerülő
film a
világhírű
Nagy Lajos főfúrómester a léptettek életbe. A tapasz- j e elmondta, hogy a tanács
szovjet rendező, Joszif Hajvezetője — megkezdte
a talatok azt mutatják, hogy — mivel a kutatómunka
fic alkotása, a Salud Marija,
felvonulást Először a tor- itt 350 atmoszférás nyomás- érinti a móravárosi terülefőszerépben Aga Rogocevátet — megváltoztatta a nyuTegnap, szombaton dél- álló A. Sz. Abramenkót,
a val és Angel Gutierezzel. A
gati ipari övezet
beépítési előtt a Csongrád megyei Pártélet szovjet testvérlap- másik Andrej Szmirnov alprogramját. A z olajkutatás pártbizottságon Győri Imre, jának a Partyijnaja Zsizny- kotása, a Belorusz pályauderedményeinek
megfelelően az MSZMP K B tagja, a me- nek főszerkesztő-helyettesét, var. A film főszerepeit Jeva későbbiekben tervezik az gyei pártbizottság első tit- A fogadáson jelen volt dr. genyij Leonov és Anatolij
érintett terület
fejlesztését.
Papanov játssza. A filmet
kára fogadta az elutazás elótt Ágoston
József, a megyei november
11—14-ig a Vörös
pártbizottság titkára. Mint Csillag mozi vetíti.
_ _ arról lapunkban beszámolA két bemutatón kívül
tunk, a szovjet vezető ú j nagysikerű
szovjet
ságíró két napot töltött vá- több
film felújítására is sor kerosunkban.
rül. November 4-től a SzaLengyel vendége is volt badság mozi délutáni előtegnap a megyei pártbizott- adásain a Kétéltű
embert,
ságnak.
Przywara
Boles- 8—10-ig a
Vörös
Csillag
lawot, a LEMP Politikai FőTegnap, szombaton
dél- "Wagner, kulturális ügyi mi- iskolájának közgazdász-taná- moziban a Bátor embereket
játsszák. Nagy érdeklődésre
után
Szegedre
látogatott niszterhelyettes, Irene Gysi,
a tarthat
számot a Fáklya
Klaus Gysi, a Német
De- ; t nemzetközi
kapcsolatok rát dr. Ágoston József,
összeállítása is. A
mokratikus Köztársaság kul- főosztályvezetője, dr. Werner megyei pártbizottság titkára mozi
turális ügyi minisztere, aki Kühn a kulturális ügyi mi- fogadta. A baráti tanácsko- filmsánház november 4—10a napokban részt vett a szo- nisztérium irányító osztályá- záson ott volt dr. Koncz Já- ig naponta más szovjet filcialista országok művelődés- nak vezetője, és
Evegret nos, a megyei pártbizottság met mutat be, a következő
Przywara sorrendben: Bosszúállók, A
ügyi minisztereinek
buda- Meitz, a nemzetközi kapcso- osztályvezetője.
Boleslaw tegnap délután a bosszúállók újabb kalandjai,
pesti értekezletén. A minisz- latok főosztályvezetője,
Hárem a
láto- Ordasok között.
ter társaságában városunkA német vendégek ma, Szegedi Konzervgyárba
Luxustutajon,
Hinze, vasárnap
Hódmezővásár- gatott, ahol dr. Ábrahám An- sivatagban.
Lajos főfúrómester a fúróberendezés szerelését ba érkezett Dieter
Nagy
Csaoajev és Az emir kincse.
államtitkár,
dr. Siegfried helyre látogatnak.
talné igazgató fogadta.
írán yitja

Fúrótorony

megemlekezesek

Szegeden

Olajkutatás a nyugati iparövezetben

Vendégek a megyei
pártbizottságon

NDK-miniszter Szegeden

