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Illést tartott a Csongrád megyei 
képviselőcsoport 

Látogatás élelmiszeripari üzemekben 
A Csongrád megyei képvi-

•elócsoport tegnap, szerdán 
Szegeden, a Hazafias Nép-
f ront városi bizottságának ta-
nácstermében ülésezett Jura-
tovlcs Aladár, a képviselő-
csoport vezetője értékelte a 
képviselők tavalyi munkájá t , 
szólt a parlamenti bizottsá-
gok tevékenységéről és elő-
terjesztet te az idei munka-
tervet, amelyet a csoport 
megvitatott és elfogadott. E 
téma napirendi v i tá jában fel-
szólalt dr. Antalffy György, 
dr. Petri Gábor, Bibók Ist-
vánná, Kangyalka Antal. Mag 
Pál, dr. Komócsin Mihály, 
Kurucz Márton országgyűlé-
si képviselő, valamint Mol-
nár Sándor, a népfront me-
gyei ti tkára. A tanácskozá-
son többek között részt vett 
dr. Horváth Károlyné, a me-
gyei pártbizottság osztályve-
zetője is. 

Ezt követően a megye or-
szággyűlési képviselői elláto-
gattak a konzervgyárba, ahol 
a megye élelmiszeripari hely-
zetéről és feladatairól adott 
tájékoztatót Szabó Jánosné, a 
megyei tanács elnökhelyette-
se, valamint a nagyobb élel-
miszeripari üzemek vezetői. 
A tanácskozáson részt vett 
dr. Perjési László, a Csong-
rád megyei tanács elnöke, és 
Böjti Zoltán, a Mezőgazdasá-
gi és Élelmezésügyi Minisz-
tér ium főosztályvezető-he-
lyettese is. Mint köztudott, a 
mezőgazdasági termelés dina-
mikus fejlődésére alapozva, a 
megye élelmiszeripara is je-

lentősen gyarapodott, azon-
ban a fejlődés nem volt 
egyenletes és általában elma-
radt a mezőgazdasági terme-
lés ütemétől. A feldolgozó- és 
a tárolókapacitás lehetőségei 
nincsenek összhangban a me-
zőgazdasági termeléssel, ezért 
időnként veszteségek is je-
lentkeznek. A hűtőipar és a 
konzervipar jelentős fejlesz-
tésére lenne szükség. A me-
gye élelmiszeriparára jellem-
ző, hogy korszerű üzemek 
mellett nagy számban meg-
találhatók még az elavult 
épületekben működő korsze-
rűtlen üzemek is. Az élelmi-
szeripar termelése 15 év 
alat t három és félszeresére 
növekedett és ezt az előrelé-
pést a lakossági igények vál-
tozása és az export is indo-
kolttá tette. A megyei válla-
latok széles választékban ál-
l í t ják elő az élelmiszereket 
A hagyományos termelés 
mellett nagy múltú és az ex-
port járól híres élelmiszeripar 
alakult ki a húsipar, a sza-
lámigyártás, a tej termék, a 
fűszerpaprika-készítés terüle-
tén. A megye országgyűlési 
képviselői igen nagy érdek-
lődést muta t tak az iparág 
fejlesztése lehetőségei és az 
export növelésének kérdései 
i r á n t A képviselők elsősor-
ban a r ra kértek választ 
hogy az élelmiszeripar mi-
képp biztosítja a nyersanya-
got, küzd-e értékesítési ne-
hézséggel, a zöldség, gyü-
mölcs termesztésére milyen 
hatással vannak a vállalatok,. 

a szállítás körülményei mi-
képp befolyásolják a terme-
lést mikor lehet számítani a 
hűtőipari és konzervgyári ka-
pacitás növelésére. A feldol-
gozó ipar hogyan készül a 
nyári szezonra, az üzemek 
miként segítik, s teremtik 
meg annak a lehetőségét, 
hogy a kereskedelem az élel-
miszeripari pikkek választé-
kát bővítse, az üzemek hol 
szándékoznak mintaboltokat 
kialakítani? 

E téma napirendjének tár-
gyalásán szót kért dr. Komó-
csin Mihály, Kangyalka An-
tal, Mag Pál, Juratovics Ala-
dár, dr. Antalffy György, Bi-
bók Istvánná, dr. Petri Gá-
bor, Ferenczi József, Kurucz 
Márton, dr. Perjési László. 

A felvetett kérdésekre Bá-
lint László, a Szegedi Szalá-
migyár és Húskombinát ve-
zérigazgatója, Csápenszki Ist-
ván, a Csongrád megyei Tej-
ipari Vállalat igazgatója, En-
gi János, a Szegedi Paprika-
feldolgozó Vállalat főmérnö-
ke, Darázs Sándorné, a Sze-
gedi Konzervgyár igazgatója 
és Szabó Jánosné válaszcU. 
A vállalatvezetők képet ad-
tak az üzemek fejlődéséről, 
a megvalósult vagy tervezett 
rekonstrukciókról, az export 
növeléséről, a kereskedelem-
mel való kapcsolatokról, a 
felvásárlás módjairól is. A 
képviselők végül üzemláto-
gatáson vettek részt, megte-
kintették a konzervgyár és 
a szalámigyár csarnokait. 

Szovj'et j'egyzék Kínához 

Tanácskozik a Szovjetunió 
parlamentje 

Moszkvában, a Nagy 
Kreml Palotában tegnap, 
szerdán délelőtt a nemzeti-
ségi tanács ülésével kezdő-
dött meg a Szovjetunió Leg-
felsőbb Tanácsának üléssza-
ka. A március 4-én megvá-
lasztott képviselők előbb 
külön-külön tartot tak ülést 
a két ház, a nemzetiségi ta-
nács és a szövetségi tanács 
tisztségviselőinek megvá-
lasztására, majd együttes 
ülésen választották meg a 
Legfelsőbb Tanács Elnök-: 
ségét. 

Az újonnan megválasztott 
szovjet parlament első ülés-
szakának napirendién sze-
repelt a kormány megvá-
lasztása. valamint a tanács 
munkájával összefüggő tör-
vénytervezetek megtárgya-
lása. 

A Legfelsőbb Tanács kül-
döttei a két ház délutáni 
együttes ülésén ismét Leo-
nyid Brezsnyevet. az SZKP 
KB főti tkárát választották a 
Legfelsőbb Tanács Elnök-
ségének elnökévé. A kor-
mányalakításra újból Alek-
sze) Koszigin kapott meg-
bízást. 

A szövetségi tanács és a 
nemzetiségi tanács együttes 
ülését Alekszej Sityikov, a 

szövetségi tanács elnöke 
nyitotta meg. Az SZKP KB 
és a Legfelsőbb Tanács 
Kommunista pártcsoportja, 
valamint a köztársasági és 
területi küidöttségvezétők 
tanácsának javaslata alap-
ján Mihail Szuszlov. az 
SZKP KB Politikai Bizott-
ságának tagja, a Központi 
Bizottság titkára terjesztet-
te elő a javaslatot az el-
nökség megválasztására. 

Az SZKP KB ti tkára ja-
vasolta, hogy a tanács el-
nöksége elnökéül ismét Leo-
nyiö Brezsnyevet, az SZKP 
KB főtitkárát válasszák 
meg A képviselők nagy lel-
kesedéssel, egyöntetűen fo-
gadták el a javaslatot. 

Ugyancsak egyöntetűen 
választották a tanács el-
nöksége elnökénék első he-
lyetteséül Vaszilij Kuznye-
coiot, az SZKP KB Politi-
ka1 Bizottságának pó t tag já t 

Az elnökség tagja lett a 
15 szövetséges köztársaság 
legfelsőbb tanácsának elnö-
ke: az alkotmányos előírá-
sok értelmében ők az elnök-
ség elnökhelyettesei. 

Az újonnan megválasztott 
elnökség nevében Leonyid 
Brezsnyev. az SZKP KB fő-
titkára, a Legfelsőbb Tanács 

Elnökségének elnöke mon-
dott köszönetet a Központi 
Bizottságnak és a tanács 
tagjainak a megtisztelő bi-
zalomért. (Leonyid Brezs-
nyev beszédét lapunk 2. ol-
dalár. ismertetjük.) 

Ezt követően a i elnök be-
jelentette, hogy a szovjet 
alkotmány rendelkezéseinek 
megíelelően a Szovjetunió 
kormánya az újonnan meg-
váiasztott Legfelsőbb Ta-
nács megalakulásával ko-
rábban kapott megbízását 
befejezettnek tekinti, s visz-
szaadja azt. 

Leonyid Brezsnyev java-
solta. hogy a Legfelsőbb 
Tanács ismét Alekszej Ko-
szigint bízza meg a kor-
mány megalakításával. 

A tanács két háza a ja-
vaslatot egyhangúlag elfo-
gadta. és elismerését fejezte 
ki a Szovjetunió Miniszter-
tanácsának eddigi tevé-
kenységéért. Alekszej Ko-
szigin az ú j kormány ösz-
szetételét a Legfelsőbb Ta-
nács ülésszaka elé terjeszti 
majd. 

A Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsának ülésszaka ma, 
csütörtökön folytatja mun-
k á j á t 

A Szovjetunió külügymi-
nisztériuma válaszolt a Kí-
nai Népköztársaság külügy-
minisztériumának április 3-i 
jegyzékére. Andrej Gromi-
ko, a Szovjetunió külügymi-
nisztere kedden nyújtotta át 
a szovjet jegyzéket Vang 
Ju-pingnek, a KNK moszk-
vai nagykövetének. 

Ami a két országnak a 
Kínai Népköztársaság kül-
ügyminisztériumának jegy-
zékében érintett tárgyalása-
it illeti, a szovjet fél azt 
vár ja , hogy a kínai fél kö-
zölje álláspontját e tárgya-
lások tárgyáról és céljairól. 
„Amennyiben sikerül meg-
állapodást elérni ezzel kap-
csolatban, akkor meg lehet-
ne vitatni, hogy hol és mi-
lyen szinten kerüljön sor a 
tárgyalásokra" — mutat rá 
a szovjet jegyzék. 

A szovjet jegyzék — töb-
bek között — megállapítja, 
hogy a Szovjetunió Legfel-
sőbb Tanácsának Elnöksége 
tavaly február 24-én azzal a 
javaslattal fordult a kínai 
országos népi gyűlés állandó 
bizottságához, hogy a két fél 
fogadjon el közös nyilatko-
zatot a Szovjetunió és a Kí-
nai Népköztársaság viszo-
nyának alapelveiről, bele-
értve az egyenjogúság elvét, 

a szuverenitás és a területi 
sérthetetlenség kölcsönös 
tiszteletben tartását, az egy-
más belügyeibe való be nem 
avatkozást és az erőszak al-
kalmazásáról való lemon-
d á s t 

A Szovjetunió meggyőző-
dése, hogy ha a felek kidol-
goznák és elfogadnák a 
Szovjetunió és a Kínai Nép-
köztársaság viszonyának 
alapelveiről szőlő okmányt, 
ákkor az megfelelő kiinduló 
pont volna a Szovjetunió és 
a Kínai Népköztársaság 
kapcsolatainak megjavításá-
hoz, ami megfelene a szov-
jet és a kínai nép alapvető 
érdekeinek, a béke és a 
nemzetközi biztonság érde-
keinek — hangsúlyozza a 
szovjet jegyzék. 

A szovjet külügyminiszté-
rium jegyzéke megállapítja, 
hogy a szovjet kormány áp-
rilis 4-i nyilatkozata már 
tar talmazta a Szovjetunió 
álláspontját a kínai félnek 
azzal a döntésével kapcso-
latban, hogy nem hosszab-
bí t ja meg a Szovjetunió és 
a Kinai Népköztársaság 
1950. február 14-én aláírt 
barátsági, szövetségi és köl-
csönös segítségnyújtási 
egyezményének érvényessé-
gét. 

sok első napja semmiképpen 
6em jogosítja vérmes remé-
nyekre a nemzetközi közvé-
leményt 

Han Nien-Iing kínai kül-
ügym i niszter-helyettes, a kí-
nai delegáció vezetője sajtó-
értekezletén tudtul adta, 
hogy a kinai fél nem hajlan-
dó vállalni a felelősséget a 
két ország határkörzetében 
lezajlott konfliktusért, azaz' 
továbbra 6em ismeri el. hogy 
Kína agressziót követett el a 
VSZK ellen. 

A vietnami fél — folytat-
ta a VSZK delegációjának 
vezetője — készen áll arra, 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Elutazott 
az amerikai 
képviselőház 
küldöttsége 

Az Amerikai Egyesült Ál-
lamok parlamenti küldöttsé-
ge — amely Thomas P. 
O'Neillnek, a képviselőház 
elnökének vezetésével hiva-
talos látogatáson tartózkodik 
hazánkban — szerdán dél-
előtt a Csepel Vas- és Fém-
művek szerszámgépgyárába 
látogatott. 

A vendégeket a szerszám-
gépgyár bejáratánál a gyár 
vezetői fogadták. Ezt köve-
tően Tari Antal igazgató tá-
jékoztatta a képviselőket a 
Csepel Művek történetéről. 

Hivatalos magyarorszá-
gi látogatását befejezve teg-
nap délután elutazott Bu-
dapestről a Thomas P. 
O'Neill vezette amerikai 
parlamenti küldöttség. 

Tudományos vándorgyűlés 
kezdődőit Szegeden 

Vietnami—kínai 
tárgyalások 

I magyar-csehszlovák együttműködésről 

Megemlékezés 
Csepelen 

A Magyar Allergológiai és 
Klinikai Immunológiai Társa-
ság IX. vándorgyűlését Szege-
den, a Technika Házában ren-
dezi meg. A háromnapos tudó. 
mányos program megnyitóját 
tegnap, szerdán délelőtt tar-
tották. Közel 200 résztvevő 
közül mintegy 120-an vettek 
részt abban a* szerteágazó tu-
dományos kutatómunkában', 
melyet a 47 előadás repre-
zentál. Kilenc külföldi tudo-
mányos kutató is referens-
ként vesB részt a program-
ban. 

Dr. Szilárd János, a SZOTE 
klinikai rektorhelyettese üd-
vözölte a tudományos ván-
dorgyűlés résztvevőit, majd 
dr. Hámori Artúr egyetemi 
tanár, a Magyar Allergológiai 
és Klinikai Immunológiai 
Tár.wság elnöke nyitotta meg 
a tanácskozást. Átadta a tisz-
teletbeli tagsági diplomát W. 
J. Quarles holland és B. Ro-
manski lengyel kutatóknak. 
A társaság tiszteletbeli leve-
lező taggá választotta W. 
Schneider berlini kutatót. 

A túlérzékenységgel és a 

fertőzésekkel szembeni véde-
kező rendszerrel foglalkozó 
tudományág több orvosi 
szakma képviselőit érinti. 
Olyan szakmaközi terület az 
allergológia és az immunoló-
gia, mely egyaránt foglalkoz-
ta t ja a bőr . és ideggyógyá-
szokat, az onkológusokat, 8 
beL és tüdőgyógyászokat, a 
reumatológusokat. A gyakor-
lati orvostudomány különbö-
ző területeinek művelői mel-
lett részt vesznek a konfe-
rencia munkájában az elmé-
leti kutatók és laboratóriumi 
szakemberek is. 

A tanácskozás fő témája 
a nemzetközi gyermekévhel 
kapcsolódva — az allergid> 
betegségek gyermekkorban 
című témakör E témában 
összesen 17 előadás és nyolc 
referátum hangzott, illetve 
hangzik el. A társaság IX. 
vándorgyűlésének másik két 
témája az immudeficiens ál-
lapotok kezelése és az aller-
gológia és immunológia ak-
tuális kérdései. A tudomá-
nyos program pénteken el-
nöki zárszóval ér véget. 

Szerdán Hanoiban megtar-
totta első megbeszélését a 
VSZK és Kina kormánykül-
döttsége. Az. első tárgyalási 
forduló után mindkét kül-
döttség vezetője sajtóértekez-
letet tartott, Phan Hien, a 

VSZK külügyminiszter-he-
lyettese kijelentette: vélemé-
nye szerint a kinai küldött-
ség magatartását ezúttal is 
„az agresszorok logikája" jel-
lemezte. Hanoi megfigyelők 
úgy vélik, hogy a tárgyalá-

A magyar—csehszlovák 
barátsági együttműködési és 
kölcsönös segítségnyújtási 
szerződés aláírásának 30. 
évfordulója alkalmából ba-
rátsági gyűlést tartottak 
szerdán a Csepel Vas- és 
Fémművekben. Az ünnepi 
eseményen a csepeli kom-
munisták, a munkáskollek-
tfvák küldöttei, összesen 
mintegy 200-an vettek részt. 

Ernszt Antal, a Csepel 
Müvek pártbizottságának el-
ső t i tkára és Garai Vilmos 
vezérigazgató köszöntötte a 
gyűlés résztvevőit, köztük 
Václav Moravecet, Csehszlo-
vákia budapesti nagyköve-

tét, a barátsági gyűlés szó- | 
noká t 

A barátsági gyűlésen 
Ernszt Antal „Béke. barát-
ság. internacionalizmus" 
emlékplakettet és emlékla-
pot adott á t Václav Mora-
vec nagykövetnek. A nagy-
követség több dolgozója pe-
dig „Szocialista együttmű-
ködésért" plakettet kapott. 

Csehszlovákia budapesti 
nagykövetségének vezetői a 
barátsági gyűlést megelőző-
én felkeresnék a Csepel Mű-
vek több üzemét, és meglá-
togatták a nagyvállalat 
munkásmozgalmi múzeumát. 

Acs . S S á n d o r f e l v é t e l e 
A vándorgyűlés résztvevőinek egy csoportja 


