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V I L Á G PROLETÁRJAI, E G Y E S Ü L J E T E K ! 

DÉL 
Szolidaritás 

a chilei n 
Csongrád megye. Szeged dolgozói Is 

tiltakoztak a junta terrorja ellen 
Szeptember 11-én, tegnap volt egy éve 

annak, hogy a világ közvéleménye, a ha-
ladó emberiság mélységes felháborodás-
sal értesült arról: Chilében az ellenforra-
dalmi junta megdöntötte a Népi Egység 
kormányát, és meggyilkolta a Chilei Köz-
társaság törvényes elnökét, dr. Salvador 
Allendét. Szerdán minden földrész orszá-
gaiban politikai megmozdulásokon, az egy 
éve uralomra kei-ült junta elleni tiltakozó 
gyűléseken és demonstrációkon emelték fel 
szavukat az emberek a chilei nép igaz 
ügyéért: a chilei hazafiakkal vállalt világ-
szolidaritás napján. 

Hazánkban is mindenütt 11 órakor, ab-
ban az időpontban, amikor a gyilkos go-
lyó kioltotta Allende életét, röpgyűlések 
sokasagát tartották a munkahelyeken, 
gyárakban, hivatalokban, iskolákban. 
Csongrád megyében és Szegeden is röp-
gyűléseken tiltakoztak a dolgozók a chilei 
nép szabadságának lábbal tiprása miatt. 
Mindenütt hangsúlyozták, hogy szilárdan 
hisznek a chilei haladó erők győzelmében. 
Hangsúlyozták: Chile népe nincs egyedül 

harcában, mellette áll a világ munkásosz-
tálya, minden haladó erő. A Csongrád me-
gyei és a szegedi üzemek, vállalatok, hiva-
talok és intézmények dolgozói, az iskolák 
tanulói táviratokban fejezték ki tiltakozá-
sukat a katonai junta terrorja ellen, s ú j ra 
szolidaritásukat nyilvánították a chilei 
néppel. 

Szerdán óráról órára százával érkeztek 
a Magyar Szolidaritási Bizottsághoz és az 
Országos Béketanácshoz az ország minden 
részéből a chilei hazafiak iránti szolidari-
tást kifejező táviratok, a juntát elítélő til-
takozások, a szeptember 11-i politikai ese-
mények sok százezer résztvevőjének állás-
foglalásai. A táviratok száma estére sok 
ezerre nőtt. 

A chilei szolidaritási nap alkalmából az 
Országos Béketanács elnöksége állásfogla-
lást tett közzé. Ez — a többi között — 
megállapítja: Meggyőződésünk, hogy a szo-
cializmus, a haladás, a béke nemzetközi 
erőinek támogatásával a chilei nép küz-
delme a fasizmus ellen, a demokráciáért, 
a békéért győzni fog! 

A nagygyűlésre felvonuló fiatalok a hódmezővásárhelyi stadionban 

Tegnap Vásárhelyen is a megdemonstrációja az álta- pi Egység hatalomra kerülé-
chilei fasiszta puccs évfordu- lános iskolák, középiskolák, se elölt megkezdték burkolt, 
lójára emlékeztek a vállala- valamint a város vállalatai- de kíméletlen harcukat a ha-
toknál, intézményeknél, hi- nak, termelőszövetkezeteinek 
vatalokban. A dolgozók KISZ-szervezetei által kivá-
mélységes felháborodásukat lasztott egységek felvonulá-
juttatták kifejezésre a junta sával kezdődött. A tanulók 
terrorjával szemben, szolida- és a fiatal munkások megrá-
ritásukról táviratok küldésé- zó, a chilei tragédia lényegét 
vei, röpgyűlések tartásával kifejező élőképeket alkottak, 
biztosították a chilei hazafia- zászlóerdőt, tiltakozó felira-
kat. tokát hoztak magukkal, és a 

Délután a városi stadion- chilei szolidaritási indulót 
ban került sor arra a nagy- énekelték, 
szabású chilei szolidaritási A több száz megjelent fia-
nagygyűlésre, amelyet a vá- tál előtt Szabó Gáspár, a 
sárhelyi városi KISZ-bizott- KISZ városi bizottságának 
ság, valamint a HÖDGÉP titkára mondott megnyitót, 
KISZ-szervezete együttesen majd Oroszvári Ferenc, a 
rendezett. A nagygyűlésen HÖDGEP KlSZ-szervezeté-
megjelent dr. Németh Lajos, nek csúcstitkára emlékezett 
az MSZMP megyei bizottsá- meg a tragikus évfordulóról, 
gának titkára, Török Jczsef, Hangsúlyozta, hogy a Népi 
a vásárhelyi városi pártbi- Egység kormánya, élén dr. 
zottsag első titkára, Horváth Salvador Allendével, rövid 
Lajos, a KISZ Csongrád me- idő alatt is jelentós társadal-
gyei bizottságának titkára, mi vívmányokat valósított 
dr. Csatordai Antal a városi meg. Emlékeztetett arra, 
tanács elnöke is. hogy a chilei fasiszták és 

A vásárhelyi fiatalok t ö - amerikai segítőik már « Né-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

A magyar-szovjet kőolajipari 
együttműködés eredményei 
Tudományos ülésszak Szegeden 

A magyar—szovjet mű- ú jabb technológiai, termelés- igénylő — ferde fúrások szá-
szaki-tudományos kormány- irányítási problémák jelent- ma meghaladja az ötvenet, 
közi együttműködési megál- kezésével já r együtt. Az itteni irányított fúrások-
lapodás 25-ik évfordulója al- A megnyitót követően dr. hoz szükséges idő ugyanak-
kalmából tegnap, szerdán tu- Bán Ákos, OKGT vezérigaz- kor évről évre csökken, 
dományos ülést rendeztek gató-helyettes tartott elő- Ugyancsak nagy feladatot 
Szegeden, a Technika Házá- a d á s t Többek között szólott jelentett a Szeged területén 
ban. arról, hogy KGST-javaslat megtalált szénhidrogéntele-

Dr. Garai Tamás, az Or- alapján 1959-ben államközi pek feltárása, mivel a tele-
szágos Magyar Bányászati és megállapodás jött létre öt pek jelentős része a város 
Kohászati ' Egyesület kőolaj- szocialista ország között a beépített területe alatt he-
és földgázszakosztály alelnö- Barátság-kőolajvezeték létre- lyezkedik el. Eddig két, irá-
ke köszöntötte a megjelente- hozására, amelynek részleges nyitott ferde fúrást mélyítet-
ket, köztük az elnökségben üzembe helyezése 1962-ben tek a város alatt, és egy 
helyet foglaló dr. Komócsin volt. A Barátság—I. és II. még hátra van. A munka 
Mihályt, a Csongrád megyei vezeték szállítási kapacitása különlegességére és méretére 
pártbizottság első titkárát, jelenleg 15,5 millió tonna jellemző, hogy az egyik 3 
dr. Varga Dezsőt, a Szeged évente, és ez 22 millió ton- ezer 150 méter mély fúrás-
városi pártbizottság titkárát, nára növelhető. Szovjet kivi- pontnál a vízszintes talpi el-
A. F. Novikovot, a budapesti telezők építik a Testvéri- térés 1 ezer 295 méter. 
Szovjet nagykövetség keres- ség-gázvezetéket, amelyet A tudományos ülésen több 
kedelmi tanácsosát. Üdvözöl- 1975-ben adnak át rendelte- szovjet és magyar szakember 
te a Moszkvából erre az al- tésének. tartott előadást, majd dél-
kalomra hazánkba érkezett Dr. Bán Ákos a továbbiak- után a résztvevők ellátogat-
delegációt, amelynek vezető- ban hangsúlyozta: az együtt- tak a magyar—szovjet koo-
je M. A. Kuznyecov, az működés eredményességét perációban épülő algyői gáz-
Összszövetségi Kőolaj- és bizonyítja az is, hogy a üzembe. A mai napon Nagy-
Gázipari Tudományos Kuta- szeged-algyői mezőben a — kanizsán folytatják a tudo-

különleges technológiát mányos tanácskozást. tó Intézel főmérnöke. Ezen 
kívül még tizennégy, ha-
zánkban dolgozó, vezető 
szovjet szakember vett részt 
a tanácskozáson. 

Dr. Simon Pál, az OKGT 
vezérigazgatója megnyitó be-
atedében többek között eze-
ket mondotta: 

— Az egész népgazdaság, 
így az olajipar műszaki szín-
vonalának emeléséhez döntő 
módon járul t hozzá a 25 
évvel ezelőtt aláírt magyar 
—szovjet műszaki-tudomá-
nyos együttrtiüködési egyez-
mény, amelyet tovább bőví-
tett a tíz esztendővel ezelőtt 
életbe lépett magyar—szov-
jet kormányközi bizottság 
megalakításáról szóló doku-
mentum. Ez a kettős jubile-
um nyúj t alkalmat arra, 
hogy felidézzük a negyed-
század és a tíz év sok ered-
ményét. Nagyhatalom és 
olyan kis ország, mint ha-
zánk között sokféle együtt-
működés képzelhető el. Az 
az együttműködés azonban, 
amely a Szovjetunióval köt 
össze bennünket, csakis szo-
cialista viszonyok között le-
hetséges. Ennek legfőbb jel-
lemzője a kölcsönösség, 
amelyre determinálólag hat 
a Szovjetunió hatalmas ipa-
rának műszaki-tudományos 
tapasztalattömege. Mindez 
hozzáférhető számunkra, 
mentesít a sok szellemi ka-
pacitást igénylő, költséges 
kutatómunka terheitől. Sze-
geden, Nagykanizsán és 
Százhalombattán tar tunk tu-
dományos ülést. Ezek jelen-
tős feladata, hogy újabb 
kapcsolatokat teremtsenek a 
magyar és a szovjet ipar kö-
zött, és egyben személy sze-
rinti kapcsolatokat is a két 
ország szakembereivel. A 
szénhidrogén-kutatás és -fel-
tárás ugyanis nap mint nap 

Az első félévben: 

Több mint 43 mi l l iá rd 
forint beruházásokra 
Az Államj Fejlesztési Bank félévben 10 százalékkal n a . 

most összesített adatai sze. gyobb eredményt kell e lé r . 
rint a beruházások folyama- ni, mint egy évvel koráb-
ta az idén tovább élénkült, ban. 
Az év első felében 43,4 mii- Különösen az állami beru . 
liárd forintot költöttek a házasoknál kell erősíteni az 
népgazdaság szocialista szek- ütemet, mert az első félév-
torának fejlesztésére, 3 mii- ben főként a vállalati beru-
liárddal többet, mint a múlt házások fokozódtak erőtelje-
év azonos időszakában. így sen. az egyedi nagyberuhá-
is elengedhetetlen, hogy a zásokban azonban még sok a 
második félévben tovább pótolnivaló. A vallalatok és 
gyorsuljanak a beruházások, szövetkezetek saját alapjaik-
mert az idei terv a tava- ból, állami hitel és allami 
lyinál 10 milliárd forinttal támogatás felhasználásával az 
nagyobb fejlesztessel számol, . „ . . . . ... , , 
amely túlhaladja majd a e l s o h é v b e n id százalékkal 
118 milliárd forintot. A terv többet ruháztak be. mint ta-
teljesítéséhez a második valy ilyenkor. 

Befejeződtek a magyar-
csehszlovák tárgyalások 
Púja Frigyes külügymi- fejeztével fogadta Pú ja Fri-

niszter szerdán rövid dél- gyest. A szívélyes és elvtár-
előtti városnézés utan, si légkörű találkozón tájé-
amelynek során megtekin- koztatták egymást és eszme-
tette a főváros nevezetessé- cserét folytattak a két test-
geit, a Klement Gottwald vérországban végbemenő 
völgyhidat és a metró első szocialista építés több idő-
vonalát, megtartotta zárótár- szerű kérdéserői, a kölcsönös 
gyalásait Bohuslav Chnou- kapcsolatokról, és némely 
pek csehszlovák külügymi- nemzetközi kérdésről, 
niszterrel. Szerdán este repülőgépen 

Délután Gustav Husák, a hazaérkezett Csehszlovákiá-
CSKP KB főtitkára cseh- ból a magyar külügyminisz-
szlovákiai látogatásának be- ter és kísérete. 

Közéleti napló 
MAGYAR PARTKÜLDÖTTSÉG UTAZOTT BELGIUMBA 

A Belga Szocialista Pár t vei. A delegáció tagjai: dr. 
meghívására szerdán Brüsz- Tar Imre, a Szabolcs-Szat-
szelbe utazott a Magyar Szo- már megyei pártbizottság el-
cialista Munkáspárt Közpon- ső ti tkára és Horn Gyula, a 
ti Bizottságának küldöttsége KB osztályvezető-helyettese. 
Kállai Gyulának, a Politikai A küldöttség megérkezett 
Bizottság tagjának vezetésé- Brüsszelbe. 

GYŐRI IMRE LATOGATÁSA A XX. KERÜLETBEN 
Győri Imre. a Magyar Szo- ságának ti tkára aktívaülésen 

cialista Munkáspárt Közpon- találkozott a kerületi válla-
ti Bizottságának ti tkára szer- latok üzemek párt-, gazda-
dán egész napos látogatást sági. társadalmi vezetőivel, 
tett a XX. kerületben. Végül és tájékoztatta őket az idő-
a Kontakta alkatrészgyárban szerű bel- és külpolitikai 
az MSZMP Központi Bizott- kérdésekről. 

ELUTAZOTT A DAN PARLAMENTI KÜLDÖTTSÉG 
Szerdán elutazott Buda- gyi repülőtéren megjelent 

pestről a Kari Skytte elnök Apró Antal, az országgyűlés 
vezette dán parlamenti kül- elnöke. Ott volt az ország-
döttség. amely a magyar or- gyűlés és a Külügymi mszte-
szággyűlés meghívására, hi- rium több tisztségviselője, 
vatalos látogatáson tartózko- Megjelent C. D. Holten-Eg-
dott hazánkban. A delegá- gert, a Dán Királyság buda-
ció búcsúztatására a Ferihe- pesti nagykövete. 

.PARTDELEGACIÓNK OLASZORSZÁGBAN 
Az Olasz Kommunista Párt ja. a Népszabadság föszer-

Központi Bizottságának meg- kesztője és dr. Csendes La-
hivasára szerdán Olaszor- jos. a KB agitációs és pro-
szágba utazott a Magyar Szo- paganda osztályának helyet-
cialista Munkáspárt Közpon- tes vezetője. A küldöttség az 
ti Bizottságának küldöttsége: MSZMP képviseletében részt 
Katona István, az MSZMP vesz Bolognában az Unita 
Központi Bizottságának tag- központi ünnepségén. 


