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Kádár
Moszkvába utazott
Kádár János, az MSZMP Közpohti Bizottságának első titkára, a Szovjetunió
Kommunista Pártja Központi Bizottságának meghívására szerdán este néhány napos baráti látogatásra Moszkvába utazott.
Kádár János búcsúztatására a Keleti pályaudvaron
megjelent
Losonczi Pál, az

Elnöki Tanács elnöke. Németh Károly és
Óvári Miklós, az MSZMP KB titkárai, a
Pol't'kai Bizottság tagjai. Borbély Sándor
és Gyenes András, az MSZMP KB titkárai Benkei András belügyminiszter, Púja
Frigyes külügyminiszter
és a
kormány
több más tagja.

Ülést tartott a Minisztertanács

A kormány Tájékoztatási
Hivatala közli: a Minisztertanács szerdán ülést tartott.
A Minisztertanács jóváhagyólag tudomásul vette a
külügyminiszter beszámolóját Kádár Jánosnak,
az
MSZMP Központi Bizottsága első titkárának, az Elnöki
Tanács tagjának az Osztrák
Köztársaság
szövetségi
kancellárjának meghívására
Ausztriában tett hivatalos
látogatásáról.
A Minisztertanács jóváhagyólag
tudomásul
vette
Acz/él György
miniszterelnök-helyettes jelentését
a
mhgyar—szovjet kormánykö-

J

zi kulturális együttműködési
bizottság soros moszkvai üléséről.
A kormány jóváhagyólag
tudomásul vette Havasi Ferenc
miniszterelnök-he'yettes jelentését a m a g y a r román gazdasági együttműködési vegves kormánybizottság elnökeinek bukaresti
találkozóiéról, va'amint
a
m-gvar—b'lgár gazdasági és
műszaki tudományos együttműködési bizottság elnökeinek b"daoesti tárgyalásairól.
A M'nisztertanács megtárgyalta az ioari szöveik->zetelc
VII. kongresszusán elhangzott,
kormányintézkedést
igénylő
javaslatokat,
és

Magyarjugoszláv
tárgyalások
Ljubljanában december 15án ért véget az az egyhetes
magyar-szlovén
gazdasági
tárgyalássorozat, amelyet a
Magyar Kereskedelmi Kamara és a Szlovén Gazdasági
Kamara szervezésében a Kohó- és Gépipari Minisztérium, a Könnyűipari .Minisztérium, az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, a
Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Titkársága, a Magyar Külkereskedelmi Bank
és kilenc magyar vállalat
kénviselői folytattak 30 szlovén vállalattal és szervezettel.

L A P J A

Ma megkezdődik
az országgyűlés
féli ülésszaka
A Magyar Népköztársaság
Elnöki Tanácsa az alkotmány 22. paragrafusának (2)
bekezdése alapján az országgyűlést 1976. december 16.
napján (csütörtök) délelőtt
11 órára összehívta.
Az országgyűlés összehívásával egyidőben azt is bejelentették, hogy az ülésszak
napirendjén várhatóan
a
jövő évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslat

meghatározta
az ezekből
adódó feladatokat, • továbbá
jóváhagyta az OKISZ alapszabályát.
A kormány megtárgyalta
és elfogadta a mezőgazdasági és élelmezésügyi
miniszter
előterjesztését
a
szarvasmarhatenyésztés fejlesztéséről h c o i t kormányhatározatok végrehajtásáról,
a" érdekeltségi rendsz-r hatékonyságának
fokozásáról.
A kormány jóváhagyta
a
szige'közi, a Békéscsaba és
Tegnap az újszegedi párt- tó Központja személyzeti oszkörnyé'*e, valamint a Kalo- | iskolán ülést tartott a Ma- tályvezetője, Török József, a
csa
környéki
agrárioari ! gyar Szocialista Munkáspárt szegedi városi pártbizottság
egves'i'<-t=k alaoitó okiratait.
| Csongrád megyei Bizottsága. első titkára, Nagy Gizella, a
A M!"is""terta"ács ezután A kibővített ülésen a pártbi- Szegedi Textilművek munegyéb ügyeket tárgyalt
zottság tagját ő kívül részt kásnője, dr. Szániel Imre, a
vettek a gazdasági, tanácsi és Szegedi Gabonakutató Intétömegszervezeti vezetők is. zet igazgatója, Tóth László,
Ott volt Tóth Szilvesztemé, a a KSZV vezérigazgatója. DoKözponti Bizottság tagja, .és hány Ilona, a Szegedi KábelHorváth Árpád, a Központi gyár munkásnője, Gruber JáBizottság munkatársa is.
nos, a pusztaszeri Hétvezér
. Dr.. Németh Bajos,, a me- Tsz elnöke, Sugár József, a
gyei pártbizottság titkára el-, HÖDIKÖT pártbizottságé titA DELEP szocialista
brigádveietöinek
nökletével tartott ülés elfo- kára." dr. Varga János, a DÉgadta a napirendet. Elsőként" GÁZ igazgatója, id. Krajkó
András szegedi nyugdíjas, dr.
tanácskozása
dr. Komócsin Mihály, a me- Horváth Károlyné, a megyei
gyei pártbizottság első titkáMajdnem szűknek bizo- bet, nem alkalmazták eléggé nácskozáson, a Kiss László ra adott tájékoztatót a Köz- pártbizottság osztályvezetője,
Csápenszki István, a Csongnyult a Vörös Csillag film- széles körben a garancia- vezette
Minőség szellőző
színház nézőtere a
Dél- leveles javítást, a technoló- szerelő br'gá'd pá'dául a Vál- ponti Bizottság 1976. decem-. rád megvei Tejipari Vállalat
magyarországi
Magas- ér. giai sorban egymá~t köve,ő lalat Kiváló Brigádja
ki- ber 1-i üléséről, majd Szabó igazgatója és Jáhni László, a
Sándor, a megyei pártbizott- szegedi járási pártbizottság
Mélyépítő Vállalat brigád- szakmák
képviselői
nem tüntetést kapta meg.
vezetői számára, akik teg- mindig vigváztak megfeleság
titkára szóbeli kiegészí- első titkára.
További eredményes munnap, szerdán délután tartot- lően a már elv'g'ett munj tést
fűzött „Az
MSZMP
kát
csak
úgy
végezhet
a
A rendkívül tartalmas viták tanácskozásukat. Azért kákra. Kérte SÍ003 Mihály
Csongrád megyei Bizottságá- tát Szabó Sándor foglalta
esett választásuk a mozira, a br'gádvezetőket: a j'óvő- DÉLÉP közössége, ha a vezemert most vetítették le a ben jobban tegyenek rendet tők megtelelő figyelmet for- nak állásfoglalása a megye össze, majd felszólalt dr. KoDÉLÉP munkájáról, dolgo- ez ügyben és fordítsanak dítanak az élet- és nvtaka- | gazdaságának 1976. évi fejlő- mócsin Mihály is. A pártbijavítására léséről, valamint az 1977. évi
sóinak életéről készített má- gondot a munkaidő jobb ki- körülmépveinek
zottság
ezután
egyhangú
és az utánpótlás nevelésére. gazdaságpolitikai
sodik — Üjabb mérföldkövek használására.
irányelvekMaradéktalacímű — színes filmet.
A nul dicsérte viszont a szo- A negyedik ötéves terv idő- ről" című írásos előterjesz- egyetértéssel tudomásul vette a Központi Bizottság ülébrigádvezetők összejövetelén cialista közösségek munka- szakában 6 millió 800 e~e.' téshez.
sének határozatáról szóló tárészt vett Takács László, az időn kívül végzett tevékeny- forinttal segítette a vállalat
Az ezt követő vitában a jékoztatót. elfogadta — a viépítő
Építők
Szakszervezetének ségét: kommunista műsza- a maguknak lakást
titkára és Horváth Gyula, az kakon, gyermek ntézmánvek- dolgozóit, további nyolcvan- következő elvtársak szólaltak tában elhangzott javaslatoknak
munkáslakást
adott | fel: dr. Sándor János, az
MSZMP Csongrád megyei
kal kiegészített — írásos
bizottságának munkatársa is. ben, s másutt hozzávetőleg Idén a felsővárosi Kemea MTA Szegedi Biológiai Kutaidén
100
ezer
óra
társautcában
23.
a
Török
utcában
Sípos Mihály igazgató ismertette az idén eddig vég- dalmi munkát végeztek az pedig egy tucat lakást adzett munkát. Az egymilliárd építőmunkások. A legjobb tak át a dolgozóknak.
700 millió forintos - éuítés- közösségek közül néhány kiSz. J.
szere'ési tervét teljesíti
a tüntetésben részesült a taDÉLÉP, s ipari termelése is
a programnak megfelelően
alakul.
Figyelemre
méltó
a
DÉLÉP-nél a munka- és
üzemszervezési tevékenység.
Az ALÉP-nel való egyesülés
után létrehozott üzemigaz.
gatóságokon
mind
jobb
9 Hanoi (MTI)
alapjainak délen történő lemunkát végeznek a termeél Vietnami Dolgozók Párt- rakását célozza.
lésprogramozók, hasznos eljának IV. kongresszusa szerA testvérpártok küldöttképzeléseket do'goztak ki a
dán folytatta
munkáját.
ségvezetői közül elsőként Milakótelepi éoítés és a mélyA szerdai nap első szóno- hail Szuszlov, az SZKP KB
építés segítésére. Februártól
ka Hanoi küldötte volt. A PB tagja, a KB titkára szóaz ÉGSZI-vel közösen do'városi pártbizottság titkára a lalt fel. A szovjet párt külgoznak az R—20-as számítóVietnami Szocialista Köztár- döttét az egész terem felállközpontban. a közeljövőben
saság fővárosának kommu- va, lelkes tapssal köszöntötte.
anya"-. bér. és munkaerőnistái nevében teljes jóváA délelőtti ülés további
gazdálkodási feladatokat olhagyásáról és támogatásáról szónokai a következők voldalak meg számítóg "'Doel.
biztosította a Központi Bi- tak:
Építési határidők előbbre
zottság Le Duan első titkár
Kaysone
Phomvihane,
a
hozatala és a munkák miáltal előterjesztett beszámo- Laoszi Forradalmi Néppárt
nősegének javítása vo't a
lóját.
főtitkára, Gaston Plissonnier,
legtöbbet emlegrt°tt vállalás
Utána Ho Si Minh város, a Francia KP PB tagja, a
a 335 brigád idei n v n k a az egykori Saigon küldötte KB titkára, Kurt Hager, az
versenyében. Az előbbieknek
kapott szót. Beszédében a há- NSZEP PB tagja, a KB titrészben eleget is tettek, a
rom és fél milliós város kom- kára, Sergio Del Valle Jimun'-ák mi-ősége
viszont
munistáinak, lakosainak üd- menez, a Kubai KP PB tagáltalában még mindig nem
Somogyi Károlyné felvétele
vözletét tolmácsolta, és arról ja. Stanislaw Kania, a LEMP
felel meg az igénveknek.
a hatalmas vállalkozásról be- PB tagja, a KB titkára.
Noha ju'a'omból a legiobban
A szegedi házgyár egyik hajójának képe
szélt, amely a szocializmus
A délutáni ülés első feldolgozóknak ígértek legtöb-

szerepel, s előreláthatólag a
külügyminiszter is beszámol
a kormány külpolitikai tevékenységéről.
Az országgyűlési bizottságok mindegyikg — mint arról olvasóinknak beszámoltunk — úgy döntött, hogy
az országgyűlés téli ülésszakán elfogadásra javasolja a
jövő esztendei költségvetésről szóló törvénytervezetet.

ü megyei pártbizottság
elfogadta az 1977. évi gazdaságpolitikai irányelveket

Összegezték munkáluhat az építQk

előterjesztést, a szóbeli kiegészítést és a vitában felvetett kérdésekre adott választ, s úgy döntött, hogy a
megyei pártbizottság állásfoglalásit az 1976. évi megyei gazdasági fejlődésről,
valamint aZ 1977. évi gazdaságpolitikai irányelveket a
közeljövőben a megye kát
napilapjában
nyilvánosságra
hozza: Kifejezte a megyei
pártbizottság, hogy a megye
kommunistái és párton kívüli dolgozói készek
teljes
tudásukkal, minden erejükkel
dolgozni a Központi
Bizottság határozata, és a megyei
állásfoglalásban
foglaltak
megvalósításáért.
Szünet után folytatta ülését a megyei pártbizottság.!
Elsőnek dr. Koncz János, a
megyei pártbizottság titkára
tájékoztatta a pártbizottságot
a pártpropaganda soron levő
feladatairól és továbbtóUesztésáről szóló 1976. október
26-i központi bizottsági határozatról. Majd a pártbizottság jóváhagyta a megyei
párt-végrehajtóbizottság jelentését a megyei pártszervek
1976. évi munkájáról, s elfogadta a megyei pártbizottság
és végrehajtó bizottság 1977.
I. félévi munkatervét.

Folytatja munkáját
a vietnami pártkongresszus
Biszku

Béla

felszólalása
szólalója, a CSKP küldöttségének vezetője után Biszku
Béla, az MSZMP Politikai
Bizottságának tagja, ' a KB
titkára léoett a szónoki emelvényre. Beszéde közben többször csattant fel a helyeslés,
egyetértés tapsa. (Biszku Béla
beszédét lapunk 2. oldalán
ismertetjük.)
A szerda délutáni ülésen
mondotta el beszédét a koreai, a mongol, a bolgár, a
román, a japán, az amerikai,
a spanyol, a portugál, a chilei és az angol testvérpárt
képviselője.
A VDP IV. kongresszusa
csütörtökön — a program szerint Phan Van Dong miniszterelnöknek a II. ötéves terv
tervezetéről szóló előterjesztésével folytatódik.

