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Hazaérkezett távolkeletről 
a szakszervezeti küldöttség 

Brutyó János nyilatkozata 

VJLÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK1 

Mintegy 30 000 kilométer® 
repülőút és 28 napi távollét 
után pénteken hazaérkezett 
a Brutyó János vezette szak-
szervezeti delegáció, amely 
baráti látogatást tett a Vi-
etnami Demokratikus Köz-
tarsaságban és a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság-
ban. A delegációt a Ferihe-
gyi repülőtéren Gáspár Sán-
dor. a SZOT főtitkára. So-
mogyi Miklós, a SZOT szám-
vizsgáló bizottságának elnö-
ke. az MSZMP Politikai Bi-
zottságának tagjai, továbbá 
a SZOT titkárságának tagjai 
fogadták. 

Brutyó Ján®. a Politikai 
Bizottság póttagja, a SZOT 
elnöke a repülőtéren az MTI 
munkatársának a többi kö-
zött elmondotta: 

— A legmélyebb benyo-
mást Vietnam népének nagy-
szerű helytállása. hősi® 
harca tette ránk. Elszántsá-
guk. győzelembe vetett hitük 
töretlen. Ezt a népet semmi-
féle terrorakció, az amerikai 
imperialisták semmilyen ka-
lóztámadás-sorozata sem 
készteti meghátrálásra. A 
bombázások súly® károkat 
okoztak, a vandál pusztítás 
nem kíméli a munkás lakó-
telepet, az iskolákat, óvodá-
k a t bölcsödéket és egészség-
ügyi intézményeket sem. 

Több tartományban ma-
gunk is láttuk a romokat, 
amelyek az amerikai sző-
nyegbombázások és légi ra-
kéták nyomában maradtak 
— vádló tanúságként az im-

perialisták szörnyű gaztet-
teinek. Nem lehet megren-
dülés és felháborodás nélkül 
visszagondolni Thanh-Hoa-i 
látogatásunkra, ahol a 700 
ágyas tbc-kórházból csupán 
romhalmaz maradt a légika-
lózok támadása után. 

— Csodálatra méltó az az 
óriási erőf®zités. amellyel 
Vietnam egész népe, idősek 
és fiatalok, nők és férfiak, 
munkások és parasztok dol-
goznak. hogy ilven körülmé-
nyek között is biztosítsák a 
termelés, a szocialista építés 
folyama t®ságát. 

— Jóleső érzéssel tapasz-
taltuk, milyen nagyra érté-
kelik vietnami t®tvéreink a 
magyar nép támogatását, 
együttérzését. 

— Űtunk második felében 
örömmel, elismeréssel győ-
ződtünk meg arról, milyen 
szép sikerekkel büszkélked-
hetnek a KNDK dolgozói 
hazájuk szocialista építésé-
ben. a nép életszínvonalá-
nak emelésében. 

— Vietnamban és Koreá-
ban egyaránt nagy figyelmet 
fordítottunk a szakszerve-
zeti vezetőkkel lezajlott meg-
beszéléseken és tárgyalás® 
kon t®tvérszervezeteink 
együttműködésének tovább' 
erősítésére. Mindkét ország 
szakszervezetének küldöttsé-
gét meghívtuk magyarorszá-
gi látogatásra, s az invitá-
lást a vietnami és a koreai 
szakszervezetek is örömmel 
elfogadták. (MTI) 
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Befejeződött 
az SZKP XXIII. kongresszusa 

Pénteken délelőtt 10 óra-
kor a Kremlben megnyílt 
az SZKP XXIII. kon gr® z-
szusának záróülése. A 
Kreml kongresszusi palotá-
jában megjelent a közel 
hatezer küldött és vendég. 
Az utóbbiak között ott vol-
tak 86 ország kommunista 
és munkáspártjainak, nem-
zeti demokrata és baloldali 
szocialista párt jainak kép-
viselői. 

A záróülést Leonyid 
Brezsnyev nyitotta meg, és 
beterj®ztette az SZKP Köz-
ponti Bizottsága beszám® 
lójával kapcsolatos határo-
zattervezetet. 

A kongresszus egyhangú-
lag elfogadta az első napi-
rendi pontról szóló határ® 
zatot, amely te l j® egészé-
ben és maradéktalanul jó-

váhagyja az SZKP Köz-
ponti Bizottságának politi-
kai vonalát és gyakorlati 
tevékenységét, azokat a ja-
vaslatokat és következteté-
seket, amelyeket az SZKP 
Központi Bizottságának be-
számolója tartalmaz. 

Ezután a kongresszus úgy-
szintén egyhangúlag határ® 
zatot fogadott el a szovjet 
népgazdaság ú j ötév® ter-
ve irányelveinek jóváhagyá-
sáról. 

A kongresszus utasította a 
Központi Bizottságot és a 
Szovjetunió Minisztertaná-
csát, hogy az irányelvek 
alapján biztosítsa az 1966— 
70. évi népgazdasági terv 
kidolgozását. A kongresszus 
javasolta, hogy a terv el-
készítésénél vizsgálják meg 
azt a nagyszámú javaslatot, 
amely az irányelvek terve-
zetének szél® körű vitája 
során a kongresszus előtti 
időszakban elhangzott. 

A Politikai Bizottság 
és a Titkárság tagjai 

Munkák a nagy áradás után 
A februári magas víz 1® 

vonulását a Tiszán most kö-
veti az úgynevezett zöldár. 
A Mar® vize már fokozato-
san emelkedik és megpezs-
dült a Tisza is. A vízállás az 
áprilisi időszakhoz viszonyít-
va m®t is normális a Ti-
szán. Hogy milyen hosszan 
és magasan vonul le a tava-
szi zöldár? — ettől függ az 
Alsótiszavidéki Vízügyi Igaz-
gatóság munkája a Tiszán és 
a Maroson. 

— Éppen ezért várunk 
még a folyószabályozási 
munkákkal — mondotta For-
gó László, az Alsótiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság vezető-
je. — Az idén Szegednél a 
Tiszán, valamint a Maroson 
Makó és Szeged között vég-
zünk nagyobb munkákat, 
úgynevezett sarkantyúzáso-
kat. azaz folyamszabályo-
zást. Ezekre mintegy 6 mil-
lió forintot fordítunk. T® 
vább folytatjuk a Sárga üdü-
lőtelepnél a partbizt®ítási 
munkákat. 

A Tisza védőtöltései jól 
megállták a helyüket a tél-
végi nagy áradásban. A töl-
tést erősítő. bizt®ító anyago-
kat már mindenütt felszed-
ték megmentették. Viszont 
a töltéskoronákat mintegy 
400 kilométer hosszan meg-
erősítik. Ezt a célt szolgálja 
a többi között a töltésgyep-
takaró művelése, gondozása ) 
is, m®t már nagyüzemi lesz. 
Közös akciója ez a vízügyi 
igazgatóságnak és a Délal-
földi Mezőgazdasági Kísérle-
ti Intézetnek s a munkába 
bel®egít a .József Attila Tu-
dományegyetem Természet-
tudományi Karának több 
tanszéke is. Az országban a 
vízügyi igazgatóságok közül 
elsőnek kezdeményezték a 
töltésgyeptakaró nagyüzemi 
védelmét, amely ugyanakkor 
népgazdasági haszonnal is 
jár, mert a töltések rengeteg 
takarmányt bizt®ítanak. 

A tápéi kapunál, a vízügyi 
igazgatóság gépüzeme tovább 
terjeszkedhet. A Tisza iszap-
jával töltetnek itt fel úgyne-
vezett hidromechanizációs 
eliárással egy nagy kubikot. 
Mintegy félmillió forintot 
fordítanak a munkákra. 

A belvíz elleni védekezésre 
ls jelentős összegeket fordí-
tanak az idén. Elkészült 800 
ezer forint költséggel a bá-
la! i'ótal nárhuzam®an futó 
úgynevezett to'basa—Maty 
c--torna, amelv Dormszék és 
körnvéke belvizeinek szabá-
lyozását teszi lehetővé. Négy-
millió forint ráfordításával 
folyik az úgynevezett Per-
csorai belvízrendszer csator-
nazása, már a műtárgyak 

Folyamszabályozás, töltéserősítés 

A belvíz elhárításáért 

Csatornák t iszt í tása 

beépítésénél tartanak. A 
nyári hónapokban, az év 
második negyedében az Al-
sótiszavidéki Vízügyi Igazga-
tóság 32 millió forint értékű 
munkát végzett el a hozzája 
tartozó területen. 

Külön tett említést. For-
gó László igazgató a Szeged 
és könyéke vízgazdálkodási 
társulatról, amely a vízügyi 
igazgatóság mellett dolgozik 
önállóan, saját költségvetés-
sel. A társulat 8 millió forint 
ráfordításával iszapoltatja a 
csatornákat Kübekházán, 
Röszkén, Sándorfalván. Do-
maszéken és Mórahalmon. 

Röszkén a Siskóhalmi. Sán-
dorfalván a Büdöstói, Doma-
széken az Abrahámszéki csa-
torna iszaptalanításán dol-
goznak. Érinti ez a munka 
a baktói főcsatornát, vala-
mint a Felszabadulás Tsz 
lerületén futó, úgynevezett 
nyomási csatornát is. Doma-
széken az úgynevezett 1-® 
csatornán is dolgoznak, am® 
lyen ú j műtárgyakat is be-
építenek. Jellemző e font® 
csatornák iszaptalanítási 
munkáira, hogy csak a Zá-
kányszék körüli kotrásra 
mintegy 300 ezer forintot 
költenek. 

Leonyid Brezsnyev kö-
zölte, hogy pénteken dél-
előtt megtartotta első ülé-
sét a XXIII. kongresszus 
csütörtöki zárt ülésén meg-
választott ú j Központi Bi-
zottság. A Központi Bi-
zottság tagjainak száma 195, 
a póttagoké pedig 165. K ® 
rábban 175 tagja és 175 

póttagja volt a bizottság-
nak. 

A Központi Revíziós Bi-
zottság tagjainak számát 
65-ről 79-re emelték. Elnö-
ke Gen.nagyíj Szizov lett, 
aki 1926 óta tagja a párt-
nak és 1955 óta az Ural vi-
déki Kurgani területi párt-
bizottság első titkára. 

A Központi Bizottság főtitkárává egyhangúlag Le® 
nyid Brezsnyevet választották. 

A Politikai Bizottság tagjai a következők lettek: 
Leonyid Brezsnyev, Andrej Kirilenko, Alekszej Ko-

szigin, Kirill Mazurov, Arvid Pelse, Nyikolaj Podgornij, 
Dmitrij Poljanszkij, Alekszandr Selepin, Pjotr Seleszt, 
Mihail Szuszlov és Gennagyij Voronov. 

A PoJitikai Bizottság póttagjai: Viktor Grisin, Pjotr 
Gyemicsev, Dinmuhamed Kunajev, Pjotr Maserov, Vaszi-
lij Mzsavahadze, Saraf liasidov, Vlagyimir Scserbickij ós 
Dmitrij Usztyinov. 

Az SZKP Központi Bizottsága titkárságának tagjai: 
Jur i j Andropov, Leonyid Brezsnyev, Pjotr Gyemi-

csev, Ivan Kapitonov, Andrej Kirilenko, Fjodor Kulakov, 
Borisz Ponomarjov, Alekszandr Rudakov, Alekszandr Se-
lepin, Mihail Szuszlov és Dmitrij Usztyinov. 

Mihail Szuszlov ismertet-
te annak a nyilatkozatnak a 
tervezetét, amelyet a XXIII. 
kongresszus az Egy®ült Ál-
lamok vietnami agressziójá-
ról adott. ki. 

A küldöttek fergeteges 
lelkesedéssel fogadtak az 

„El a kezekkel Vietnamtól! 
A vietnami nép igaz ügye 
győzni fog!" szavakat. 

A kongresszus egységesen 
jóváhagyta a nyilatkozatot, 
majd ezt követően Leonyid 
Brezsnyev záróbeszédet 
mondott. 

Az SZKP legfelső 
vezetéséről 

Pirityi Sándor, az MTI 
tudósítója jelenti: Mint a 
hivatalos közleményből ki-
tűnik, az SZKP XXIII. 
kongresszusán megválasztott 
új Központi Bizottság péntek 
délelőtti ülésén 11-tagú Po-
litikai Bizottságot (8 póttag-
gal) és 11-tagú titkárságot 
választott. A korábbi elnök-
ségből kél személy nem ke-
rült be az új Politikai Bi-
zottságba: a 71 éves Mikojan 
és a 78 éves Svernyik. A Po-
litikai Bizottság új tagja a 
67 éves Pelse, a lett KP 
Központi Bizottságának el-
ső titkára. 

A Politikai Bizottság új 
póttagjai szintén szövetségi 
köztársaságokat képviselnek. 
Kunajev Kazahsztán, Mase-
rov Beloruszia Kommunis-
ta Pártja Központi Bizottsá-
gának első titkára. Így a 
Politikai Bizottság tagjai és 
póttagjai sorában háromról 
hatra növekedett a köztár-
sasági első titlcárok száma. 
Jefremov, a sztavropoli ha-
tárterületi pártbizottság első 
titkára, aki a KB elnökségé-
nek póttagja volt, most nem 
került be a Politikai Bizott-
ság új póttagjai közé. Kiri-
lenko eddig elnökségi tag 
volt, most tagja lett a tit-
kárságnak is. A titkárság a 
főtitkárral együtt ugyanolyan 
létszámú, mint a Politikai 
Bizottság. 

Hét vagon primőrszállitás 
egy napon 

A melegre fordult, kedve-
ző tavaszi időjárás érezteti 
hatását a termelőszövetkeze-
ti kertészetekben és a házak 
körüli kertekben.- Szeged, 
Röszke. Szent® és Csanyte-
lek valósággal ont ja a zöld-
ségféléket. A Szövetkezetek 
Csongrád megyei Értók®ítő 
Központjának jelentése sz® 

rint pénteken rekord for-
galmat bonyolított le a sz® 
gedi tranzit telep. Hét hűtő-
vagon indult útnak a Né-
met Demokratikus Köztársa-
ságba. Kétszázhúszezer cs® 
mó pi r® retek és csaknem 
tizenötezer fe j saláta utazott 
Berlinbe. 

Brezsnyev elvtárs záróbeszéde 
Leonyid Brezsnyev, az 

SZKP Központi Bizottságá-
nak főtitkára zárób®zéde 
bevezetőjében hangsúlyoz-
ta: kollektíven kidolgozták a 
párt politikai irányvonalát 
a legközelebbi évekre. A 
kongresszus meghatározta a 
belpolitikai és a gazdasági 
munka fő irányait a követ-
kező ötév® időszakra. A 
kongresszus munkájának 
fon t® eredménye, hogy 
megjelölte az SZKP és az 
állam külpolitikai irányv® 
naláL 

A szegedi Felszabadulás TSz földjein a gépeken kívül a fogatok is te l j® erővel 
dolgoznak. A képen Temesvári György brigádja veti a borsót. A három lóvontatású 
vetögéppel naponta mintegy tizenöt holdon t®zik földbe a magot. 

— A kongresszus megbíz-
ta a Központi Bizottságot, 
a szovjet kormányt, hogy a 
jövőben is folytassa azt a 
külpolitikát, amely a kom-
munizmus építéséhez a leg-
kedvezőbb feltételek meg-
teremtésére, a szocialista 
rendszer hatalmának erő-
sítésére, a népek által a 
nemzeti és a társadalmi fel-
szabadulásért vívott harc 
minden eszközzel való tá-
mogatására, a béke erősíté-
sére és az ú j világháború 
elhárítására, a különböző 
társadalmi rendszerű álla-
mok közti békés egymás 
mellett élés lenini elveinek 
erősítésére irányul — foly-
tatta Leonyid Brezsnyev. 

Végül a kongresszus mun-
kájának harmadik font® 
eredménye abban rejlik, 
hogy elfogada azon határ® 
zatokat, amelyek szervezeti 
és ®zmei-politikai vonatk® 
zásban pártunk további 
megerősítésére hivatottak. 

A kongresszusi küldöttek 
egységesen jóváhagyták az 
SZKP Központi Bizottsága 
1964 októberében, 1965 
márciusában és szeptembe-
rében megtartott plénumai-
nak határozatait és nagy-
ra értékelték e határozatok 
jelentőségét a párt egész 
életében a helyes, valóban 
reális szakszerű munka-
stílus megerősítésében. Ma-
gán a kongresszuson is ez 
a munkastílus érvény®ült. 

— Az SZKP XIII. kong-
resszusa ú j ra bebizonyítot-
ta, hogy pártunk szilárdan 
egységes a bel- és külpoliti-
ka minden kérdésében — 
állapította meg Brezsnyev. 

— Osztálytestvéreink min-
denütt a világom úgy lát-

ják, hogy a kommunizmus 
si keres építésével segítjük 
elő legjobban forradalmi 
harcukat, külföldi baráta-
ink kongresszusi felszólalá-
sai ú j ra erről győztek meg 
bennünket — mondotta az 
SZKP KB főtitkára. 

Leonyid Brezsnyev hang-
súlyozta, hogy a kongresz-
szus kifejezésre jut tat ta 
„harc® forradalmi szolida-
ritását az amerikai imp® 
rializmus ellen küzdő hős 
vietnami néppel". 

— Magabiztosan, derűlá-
tóan nézünk a jövő elé. S 
ez az optimizmus megala-
pozott, mert reálisan vettük 
számba óriási lehetőségein-
ket, pártunk és az egész 
nép kimeríthetetlen erejét 
— jelentette ki befejezésül 
Brezsnyev. 

A záróbeszéd után bej® 
Ion tet ték, hogy az SZKP 
XXIII. kongresszusa befej® 
zödött Leonyid Brezsnyev 
sok sikert kívánt a kong-
resszusi küldötteknek. 

Moszkvai idő szerint 12 
óra 45 perckor Leonyid 
Brezsnyev befejezettnek 
nyilvánította a kongresz-
stzust. A küldöttek és a 
vendégek felálltak és leik® 
ünneplésbe kezdtek. Ezután 
elénekelték a párt himnuszt, 
az Internacionálét, majd 
újból felhangzott a percekig 
tartó fergeteg® taps. A 
küldöttek és a vendégek lel-
kesen éltették a Szovjet-
unió Kommunista Párt ját . 

(A kongresszuson elfo-
gadott határozatokat, illet-
ve nyilatkozatot lapunk 2. 
oldalán rövidítve közöljük.) 


