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A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKASPÁRI LAPJA 

Kádár János, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára és Biszku Béla, a Poli-
tikai Bizottság tagja, a Köz-
ponti Bizottság t i tkára má-
j us 29-én h azau tazott Moszk-
vából. Apró Antal, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja egy nappal 
előbb elutazott a szovjet fő-
városból. 

A vendégek búcsúztatásá-
ra a Kijev- pályaudvaron 
megjelentek: L. L Brezs-
nyev, az SZKP KB első tit-
kára, A. NT. Koszigin, az 
SZKP KB elnökségének tag-
ja, a Szovjetunió Miniszter-
tanácsának elnöke, N, V. 
Podgornij, az SZKP KB el-
nökségének tagja, a Köz-
ponti Bizottság titkára, K, 
T. Mazurov, az SZKP KB 
elnökségének tagja, a Szov-

jetunió Minisztertanácsának 
első elnökhelyettese, M. A. 
Leszecsko és P. F. Lomako, 
az SZKP Központi Bizottsá-
gának tagjai, a Miniszterta-
nács elnökhelyettesei, A. A, 
Gromiko és B. P. Bescsev, 
az SZKP Központi Bizottsá-
gának tagjai, miniszterek. 

L. N. Tolkunov, az SZKP 
Központi Bizottsága külügyi 
osztályának helyettes veze-
tője és mások, 

A búcsúztatásnál jelen 
volt Szipka József, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, Magyarország 
moszkvai nagykövete. 

55. évfolyam, 126. szám Ara: 66 fUlér Vasárnap, 1965. május 30. 

Kádár János9 Apró Antal 
és Biszku Béla kitüntetése 

A Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége az 1941— 
1945-ös Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelem 20. 
évfordulója alkalmából alapított emlékéremmel tüntette 
ki az antifasiszta harcban való tevékeny részvételükért 
Kádár Jánost, az MSZMP KB első titkárát, a magyar for-
radalmi munkás-paraszt kormány elnökét, Apró Antalt, 
az MSZMP PB tagját, a Minisztertanács elnökhelyettesét 
és Biszku Bélát, az MSZMP PB tagját, a KB titkárát. 

Az emlékérmeket A. Mikojan, a Szovjetunió Legfelső 
Tanácsa Elnökségének elnöke nyújtotta át Kádár János-
nak, Apró Antalnak és Biszku Bélának. 

Gyárberendezésel tet 
vásárolunk 

a Szovjetuniótól 

K ö z l e m é n y 
Kádár János, Apró Antal és Bis/ku Béla 

szovjetunióbeli látogatásáról 
A Szovjetunió Kommunista Pa r t j a Köz-

ponti Bizottságának meghívására május 
23—29 között baráti látogatást tett a 
Szovjetunióban Kádár János, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Központi Bizott-
ságának első titkára, a Minisztertanács 
elnöke: Apró Antal, a Politikai Bizott-
ság tagja, a Minisztertanács elnökhe-
lyettese és Biszku Béla, a Politikai Bi-
zottság tagja* a Központi Bizottság tit-
kára. 

A moszkvai látogatás során Kádár Já-
nos, Apró Antal és Biszku Béla eszme-
cserét folytatott L. L Brezsnyevve1, a 
Szovjetunió Kommunista Pár t ja Központi 
Bizottságának első titkárával, A. N. Ko-
sziginnei, az elnökség tagjával, a Minisz-
tertanács elnökével és N. V. Podgornij-
jai, az elnökség tagjával, á Központi Bi-
sotitság titkárával. 

A véleménycserén részt vettek magyar 
részről: Szipka József, a Központi Bizott-
ság tagja, moszkvai nagykövet ós Erdélyi 
Károly külügyminiszter-helyettes; szov-
jet részről M. A. Leszecsko és P. F. Lo-
mako, a Szovjetunió Kommunista Párt-
ja Központi Bizottságának tagjai, a Mi-
nisztertanács elnökhelyettesei, A. A. 
Gromiko. a Szovjetunió Kommunista 
Pár t j a Központi Bizottságának tagja, 
külügyminiszter és G. N. Tolkunov, a 
Szovjetunió Kommunista Pá r t j a Közpon-
ti Bizottsága külügyi osztályának helyet-
tes vezetője. 

Kádár János, Apró AnCai és Biszku 
Béla moszkvai tartózkodása alkalmával 
a Szovjetunió Kommunista Pá r t j a Köz-
ponti Bizottságának elnöksége estebédet 
adott tiszteletükre. 

Az estebéden jelen voltak: L. I. Brezs-
nyev, A. N. Koszigin, A. I. Mikojan, N. 
V. Podgornij, M. A. Szuszlov, N. M. 
Svernyik, A. P. Budakov, továbbá M. A. 
Leszecsko, P. F. Lomako, L T. D. Ko-
vikov. L. V. Szrnirnov miniszterelnök-
helyettesek, A. A. Gromiko, R. J. Mali-
novszkij miniszterek és mások. A ven-
dégek között volt Szipka József, a Köz-
ponti Bizottság tagja, moszkvai nagykö-
vet és Erdélyi Károly kütügyminisztei -
helyettes. 

A Magyai Szocialista Munkáspárt és a 
Szovjetunió Kommunista Pár t jának ve-
petoi kölcsönösen tájékoztatták gymást a 
szocialista és a kommunista társadalom 
hazájukban történő építésének menetérői. 
véleménycserét folytattak a magyar— 
bzovjet kapcsolatok továbbfejlesztésérői 
és a jelenlegi nemzetközi helyzet idősze-
ré kérdéseiről. 

A magyar és a szovjet nép barátsaga 
és szoros együttműködése a két nép lét-
erdekeit szolgálja, elősegíti a magyar és 
a szovjet, dolgozók törénelmi céljainak 
megvalósítását, a kommunista társadalom 
felépítését 

A felek megelégedéssel állapították 
meg, hogy eredményesen fejlődik a Ma-
gyar Népköztársaság és a Szovjetunio 
testvéri barátsága és együttműködése a 
politikai, gazdasági és kulturális élet 
minden területén. A találkozó során 
újabb konkrét megállapodások születtek, 
amelvek az 1966—70. évi ú j ötéves terv 
időszakában még tovább bővítik a kél 
ország gazdasági együttműködését. 

A Magyai- Szocialista Munkáspárt és a 
Szovjetunió Kommunista Pár t jának kép-
viselői nagyra értékelik a párt jaik kö-
zötti kapcsolatokat. A két testvérpárt, 
minden fronton együttműködik, rendsze-
res véleménycsere folyik közöttük a köl-
csönös érdeklődésre számot tartó legfon-
tosabb kérdésekről. A megbeszélések 
igazolták a két párt nézeteinek teljes 

azonosságát a nemzetközi kommunista 
mozgalom helyzetének megítélésében. A 
felek kinyilvánították azon eltökéltségü-
ket, hogy a jövőben is következetes har-
cot folytatnak a szocialista közösség or-
szágainak tömörítéséért, a nemzetközi 
kommunista mozgalom egységének az 
1957. és 1960. évi Nyilatkozatban kifejtett 
marxista—leninista, proletár Internacio-
nalista elvek alapján történő erősítésé-
ért. 

A Magyai- Szocialista Munkáspárt & a 
Szovjetunió Kommunista Pár t j a vezetői-
nek véleménycseréje az álláspontok teljes 
egységét mutatta valamennyi fontos 
nemzetközi probléma megítélésében a 
népek békéje, függetlensége és barátsaga 
erősítésének kérdéseiben. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt és a 
Szovjetunió Kommunista Pár t jának kép-
viselői határozottan elítélik az Egyesült 
Államoknak a Vietnami Demokratikus 
Köztársaság elleni imperialista agresszió-
ját, a hazája szabadságáért és független-
ségéért igazságos harcot vívó dél-vietnami 
nép elleni nyílt intervencióját A felek 
teljes egészében szolidárisak a vietnami 
nép hősies harcával, a két párt és a két 
ország a jövőben is kész minden segítséget 
és támogatást megadni a Vietnami Demok-
ratikus Köztársaság védelmi képessége 
erősítéséhez. A Magyar Szocialista Mun-
káspárt és a Szovjetunió Kommunista 
Párt ja képviselőinek meggyőződése, hogy 
a Vietnami Demokratikus Köztársaság, e 
testvéri szocialista ország megsegítése 
megköveteli a szocialista közösség vala-
mennyi országának egységét és együttes 
cselekvését. 

A felek határozottan elítéltk az impe-
rializmus agresszív cselekményeit, a más 
államok belügyeibe való beavatkozást, a 
gyarmatosítás és a neokoloniaJizmus min-
den megnyilvánulását. Teljes támogatá-
sukról biztosítják a nemzeti felszabadító 
mozgalmakat, a gyarmati rendszer marad-
ványainak felszámolásáért harcoló afrikai, 
ázsiai és latin-amerikai országokat, a füg-
getlenségük és szuverenitásuk megerősí-
téséért, a nemzeti gazdaságuk és kultú-
rájuk fejlesztéséri küzdő, a gyarmati 
igát széttört és jelenleg függetlenségük 
és szuverénitásuk megerősítéséért, nem-
zetgazdaságuk és kultúrájuk fejlesztéséért 
küzdő országokat. 

A Magyar Népköztársaság es a Szov-
jetunió a tőkés országok viszonylatában 
a különböző társadalmi rendszerű ál-
lamok békés egymás mellett élésének 
lenini elvét követi. Az eszmecseréken 
hangsúlyozták a két országnak a világ-
béke megőrzésére, az általános és teljes 
leszerelés elérésére, a nemzetközi fe-
szültség enyhítését szolgáló egyéb lépé-
sek megtételére irányuló eltökéltségét. 

Az eszmecseréken érintették az euró-
pai kérdéseket is. A két fél egységesen 
vallja, hogy a második világháború ma-
radványainak teljes felszámolása, a né-
met kérdés békés rendezése, s ezzel 
együtt Nyugat-Berlin helyzetének norma-
lizálása döntő módon szolgálná az euró-
pai béke megszilárdítását. 

A jelenlegi nemzetközi helyzet értéke-
léséből, a Varsói Szerződós tagállamai 
közös politikai vonalából kiindulva a fe-
lek szükségesnek látják a szocialista or-
szágok védelmi képessegenek további 
erősítését és együttműködésüknek a Varsói 
Szerződés kereteiben történő továbbfej-
lesztését. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt és a 
Szovjetunió Kommunista Pár t ja vezetői-
nek eszmecseréjét a teljes megértés, szí-
vélyesség és őszinte, testvéri barátság 
jellemezte. (MTW 

Szombaton a Külkereske-
delmi Minisztériumban nagy 
jelentőségű hosszúlejáratú 
szerződés aláírására került 
sor, a szerződés értelmében 
a magyar külkereskedelem 
vegyipari nyersanyagfeldol-
gozó és gumiipari komplett 
gyárberendezéseket vásárol a 
Szovjetuniótól. 

Az egyezményt magyar rész-
i-öl Karádi Gyula, a külke-
reskedelmi miniszter első he-
lyettese, szovjet részről M. N. 
Szulojev, a Szovjetunió Kül-

földi Gazdasági Kapcsolatok 
Állami Bizottságának elnök-
helyettese írta alá. 

A megállapodás szerint a 
szovjet külkereskedelem a 
következő öt évben a ma-
gyar vegyipar, a nyersolaj-
feldolgozás és a gumiipar 
fejlesztéséhez húsz objektu-
mot szállít. A szállítandó gé-
pekkel a magyar ipar szá-
mottevően növelheti majd a 
vegyipar különböző ágazatai-
nak termelését. 

Szakszervezeti delegáció utazott 
Hanoiba 

A Szakszervezeti Világ-
szövetség és a vietnami 
szakszervezetek közös ren-
dezésében nemzetközi szak-
szervezeti tanácskozást ta r -
tanak június 2 és 5 között 
Hanoiban, A tanácskozáson 
megvitatják, miként tehet-
nék még eredményesebbé a 
vietnami nép szabadsághar-
cát támogató nemzetközi ak-
ciókat, A nagy jelentőségű 

nemzetközi összejövetelen a 
magyar szakszervezeteket 
Gál László, a SZOT titká-
ra és Keczeli László, a 
SZOT nemzetközi osztályá-
nak munkatársa képviseli, 
akik szombaton a Ferihegyi 
repülőtérről indultak Hanoi-
ba. A delegáció a magyar 
szervezett dolgozók adomá-
nyaként 200 000 forint érté-
kű gyógyszert visz magá-
val. 

HETVENEZER JENKI 
VIETNAMBAN 

I 

HAZÁNK 
DIPLOMÁCIAI 
KAPCSOLATAI 

A SZO NEM EEfifc 

MEGKEZDŐDÖTT 
A KÖNYVHÉT 

SZEZON ELŐTT 
A KONZERVGYÁRBAN 

s. 

IRODALMI OLDAL 

KIKAPOTT A SZEAC 

Munka a magasban 
A szegedi városi ianáeshá- munkások a magasban is fényképezőgép lencseje « 

zát — mint lapunkban erről dolgoznak: a tanácsháza tor- vagy szakértelmet kiváltó 
beszámoltunk - tatarozzák, nyának csúcsán és tetején. n néhány, a földről nem 

felújítják, hogy megóvjak a A tetőn es a tornyon is ,... , .. . 
pusztulástól a Széchenyi tér mindent az eredetinek meg- 7S 'athato mozzanatai oroki-
műemlék ékességét. A szak- felelően varázsolnak újjá. A tette meg. 

Tetőfedő bádogosok a vízelvezető 
..párkányt" készítik 

Elkészült a torony rézlemez borítása. 
Lebonthatják az állványokat 

(Somogyi Károlyné felvétele!) 
Befejezés előtt a kémények javítása. Újabb munkához kezdhetnek a kőművesek 


