
J f i a i izámittikÁáL: 

Johnson elindult ázsiai kőrútjára 

A pártértekezletekről jelentjük 

ószi megyei könyvhetek 

Éjszakai gyakorlat 

Sportoldal 

Az SZKP Központi Bi- mányküldöttség két vezető- Antonin Novotny, a 
aottsága és a szovjet kor- je, Gomulka ás Cyrarokie- Csehszlovák Kommunista 
mány meghívására, vasár- wicz a szovjet fővárosban Párt Központi Bizottságá-
nap este Moszkvába érke- maradit, a delegáció többi nak első titkára, Csehszio-
zett Kádár János, az tagjai hazarepül tek. Ügy- vákia elnöke, Józef Le-
MSZMP Központi Bizottsá- szintén Moszkvába érkezett nárt miniszterelnök és Bo-
gának első titkára, a PoLi- Marian Spychatski marsall, humir Lornsky nemzetvé-
ti kai Bizottság tagja, Kál- lengyel nemzetvédelmi mi- delmi miniszter; 
lai Gyula, a Politikai Bi- niszter. Nicolae Ceausascu, a Ro-
zottság tagja, a kormány el-
nöke, és Czinege Lajos ve-
zérezredes, a Politikai Bi-
zottság póttagja, honvédel-
mi miniszter. 

A pályaudvaron a magyar 
vezetők fogadására megje-
lent Leonyid Brezsnyev, az 
SZKP Központi Bizottságá- első titkára, az Állaimtanács 
nak főtitkára, Alekszej Ko-
szigin, a Szovjetunió minisz-
terelnöke, mindketten az 
SZKP Központi Bizottsága 
Politikai Bizottságának tag-
jai, Jurij Andropov ésAnd-
rej Kirilenko, az SZKP Köz-
ponti Bizottságának titkárai, 
Andrej Gromiko külügymi-
niszter és Andrej Greosiko 
marsall, a Varsói Szerző-
dés Egyesített Fegyveres 
Erőinek főparancsnoka. 

A Szovjetunióban tartóz-
kodó lengyel párt- ós kor-

Az SZKP Központi Bi- mán Kommunista Párt Köz-
zattságának ós a szovjet ponti Bizottságának főtitíká-
kormány meghívására hót- ra, Gheorghe Maurer, a Mi-
főn baráti látogatásra nisztertanáos elnöke és Ion 
ugyancsak Moszkvába uta- Ionita, a fegyveres erők má-
zott Walter Ulbricht, a rasztere; 
Német Szocialista Egység- Osvaido Dorticos, a Kubai 
párt Központi Bizottságnak Kommunista Párt Politikai 

Bizottságának tagja, Kuba 
elnöke; Willd Stoph minisz- köztársasági elnöke ós Rá-
terelnék, Erich Honecker, ul Castro, a Kubai Kam-
az NSZEP Politikai Bizott- munista Párt Politikai Bi-
ságának tagja, valamint zottságának tagja, Köz-
l i ed nz Hoffmainn hadsereg- ponti Bizottságának másod-
tábornok, nemzetvédelmi 
miniszter; 

Todor Zsdvkov, e Bolgár 
Kommunista Párt Központi 
Bizottságának első titkára, 
a Minisztertanács elnöke és 
Dobri Dzsurov hadseregtá-
bornok, nemzetvédelmi mi-
niszter; 

Gyorsan leinek a beroshordók 
A szőlőtermés 6 5 százalékát már betakarították 

A mostani, igazán Ideális József telepvezető mondotta 
ősz az eleinte gyengének el, hogy a következő 20 na-
ígérkező szőlő és bor minő- pon összesen 22 ezer mázsa 
ségét alaposan megjavította, szőlőt várnak a telepre, s 
A sok napfény nem várt eddig több mint 3 ezer má-
niennyiségű szőlőcukorban zsányit dolgoztak fel. 
realizálódott. A két hét előtti A szakemberek most már 
14—15 cukorfokmennyiség — azon a véleményen vannak, 
amint I,antos János, az Ál- gyorsítani kell a munkát, 
lami Pincegazdaság Csöng- A minőség javulásában fi-
rád—Szolnok vidéki üzeme gyelemre méltó eredmény 
felvásárlási osztályának ve- niár nem várható, viszont a 
zetője elmondotta — 17 fok- szüret esetleges elhúzódásá-
ra növekedett. Sőt a kadar- Val a rothadás veszélye is 
kaszőlők esetében ennél lé- komolyan fenyegeti a későig 
nyegesen jobbakat is mértek, kinthagyott termést. 

A jó időre való tekintettel 

titkára, miniszterelnök-he-
lyettes és a fegyveres erők 
minisztere; 

Jumzsagijn Cedenbal, a 
Mongol Népi Forradalmi 
Párt Központi Bizottságának 
első titkára, miniszterelnök. 

Élénk forgalmat bonyolí-
tott le hétfőn délután a 
szovjet főváros vnukovód re-
pülőtere, ahova egymás 
után érkeztek a szocialista 
országok vezetői. Leonyid 
Brezsnyev, Alekszej Koszi-
gin, Andrej Gromiko, 
Grecsko marsaill, valamint 
az SZKP és a szovjet kor-
mány más vezetői fogadták 
a magas vendégeket 

Moszkvai megfigyelők sze-
rint az általánosan hasz-
nált „baráti látogatás" ki-
fejezése nem zárja ki — 
egyéb programpontok mel-
lett — különböző szintű és 
témájú eszmecserék lehető-
ségét Moszkvában, hiszen 
az adott világpolitikai hely-
zetből sürgetően következik 
a szocialista országok erő-
feszítéseinek: összehangolá-
sa nemzetközi munkásmoz-
galmi, külpolitikai, katonai 
és egyéb területeken. 

a termelők eddig nem na-
gyon siettek a szürettel. Az 
utóbbi napokig az összes ter-
mésüknek mintegy 65 szá-
zalékát takarították be. 

A pincegazdaság eddig 
már több mint 100 ezer 
mázsa szólót dolgozott fel, 

14 ezer hektoliternyi mustot 
pedig készen vett át a ter-
melőktől. A feketeszőlők 
szűretje lényegében véget 
ért. A kisteleki, pusztamér-
ges!, balástvai és a puszta-
szeri körzetben azonban még 
csak a napiokban kezdődött 
meg a legnagyobb tömeget 
hozó kövidinka és rizling 
szőlőfajták szedése. 

Egyes hclvcken a jó mi-
nőség melleit a termésát-
lag is kimagasló. 

Például a Felgyői Állami 
Gazdaság pusztaszeri kerü-
letéből Kovács József üzem-
egység vezető-helyettes arról 
számolt be, hogy az eddig 
leszüretelt izsáki sárfehér 
fajtából megközelítették a 
holdanként! 60 mázsát. És a 
kövidinka is 50 mázsa át-
lagtermést ígér. Ugyancsak 
Pusztaszeren, a Petőfi Tsz-
ben 

most termőre fordult új 
telepítések 

20 mázsánál nagyobb hol-
cirmkénti átlagtermést ígér-
tek. Kezdetnek ez is na-
gyon jó. 

Kisteleken is szünet nél-
kül dolgoznak már a pincé-
szet nagy teljesítményű zú-
zó-, bogyózó- és préselőgé-
pei. Bár az igazi finis még 
csak most kezdődött. Linka 

flz NDK tájékoztató 
irodájának igazgatója 

Szegeden 
A Hazafias Népfront Sze- más politikai, gazdasági és 

ged városi bizottságának kulturális életének megis-
meghívására tegnap délután mesésében, különösen az a 
kétnapos látogatásra Sze- négy kulturális és tájőkozta-
gedre érkezett Günther . , , , _ . , 
Looch, az NDK budapesti k ö z p o n t ' m e , y a «*>" 
Kulturális és Tájékoztató cialisba országok fővánosai-
Irodájánaik igazgatója. A ban: Varsóban, Prágában, 
népfront Vörösmarty utcai Szófiában és Budapesten 
székházában Katona Sán-
dor országgyűlési képvise- m u K o q M C -
lő, a Hazafias Népfront 
Csongrád megyei bizottsá-
gának titkára társaságában 
Hofgesang Péter, a Hazafias 
Népfront városi bizottságá-
nak titkára fogadta Günther 
Looch el vtársait, aki ezt 
követően látogatást tett a 
Somogyi Könyvtárban. A 
könyvtár német nyelvű ar-
chivációs anyagának megte-
kintése után az olvasóte-
remben népművelési szak-
emberek előtt Bezerédy Ist-
ván, a könyvtár igazgatója 
tartott rövid beszámolót a 
Somogyi Könyvtár szerepé-
ről a népművelésben, majd 
Günther Looch isimertette 
az NDK Népek Barátsága 
Ligájának, ezen belül a 
kulturális és tájékoztatási 
irodáknak jelentőségét, cél-
jait és feladatait. Beszédé-
ben hangsúlyozta, milyen 
nagy szerepet játszik egy 

A» áruház eladóterének egy része a megnyitás előtt 

Nagy érdeklődés kísérte 
tegnap, hétfőn délelőtt Sze-
geden az új Tisza Állami 
Áruház megnyitását. Ezen 
megjelent Tausz János bel-
kereskedelmi miniszter, dr. 
Komócsin Mihály és Siklós 
János, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának titká-
rai, Perjési László, az 
MSZMP városi bizottságának 
első titkára, dr. Biczó 
György, a városi tanács vb 
elnöke és Kovács Imre, a 
Csongrád megyei tanács vb-
elnökhelyettese is. Ott 
voltak Csongrád megye és 
Szeged kereskedelmi életé-
nek, továbbá a gyárak és in-
tézmények dolgozóinak a 
képviselői is. 

Dózsa Pál, az áruház igaz-
gatója üdvözölte a vendége-
ket, majd Tausz János mon-
dott avató és megnyitó beszé-
det az ünnepi aktus alkalmá-
val. A miniszter hangoztatta, 
hogy az új áruházra szük-
ség volt, s életrehívása is 
egyik jelzője annak hogy a csomogyiné felvételen 
kormány nagy gondot fordít •»*«<» belkereskedelmi miniszter _ képünk bal 
a lakosság növekvő igényei- oldalan _ megtekinti ^ r u h a z t t Dózsa Pal igazgató 
nek egyre jobb és vá-
lasztékosabb kielégítésére. 
A korszerű új üzlet 
a város és a környék egész 
lakosságának igényeit hiva-
tott kielégíteni. Természete-
sen az ünnepi hetek, a sza-
badtéri játékok városában, 
itt Szegeden nagy a szerepe 
abban is, hogy mind a bel-
földről, mind a külföldről 
érkező vendégek vásárlási 
igényeinek kielégítéséhez 
hozzájáruljon. Bejelentette, 

hogy a szegedi új állami áru-
ház után a harmadik ötéves 
tervben az ország több más 
városában is létesítenek 
majd hasonló korszerű üz-
letházat. 

A továbbiakban elismerés-
sel szólt az üzletház tervezői-
ről és építőiről: az ÉM Lakó-

Építőipari Vállalatról, a Ke-
reskedelmi Asztalos- és La-
katosipari Vállalatról. Név 
szerint említette a miniszter 
Hollay György főmérnöki 
Balogh István és Szecsődy 
Sándor mérnökök odaadó 
munkásságát. Kiemelte, hogy 
az új áruház életrehívását 

A társadalmi erdei szolgálat 
országos seregszemléje 

Vasárnap Budapesten ren- mi erdei szolgálat 540 vidé- dig körülbelül egymillió fo-
dezték meg a társadalmi er- ki és 760 budapesti tagjának rintnyi kárt okoznak évente, 
dei szolgálat tagjainak első áldozatos munkája, felvilágo- A társadalmi erdei szolgá-
országos találkozóját A pál- sító és nevelő tevékenysége lat megszervezésében, illetve 
völgyi turistaháznál tartott révén az utóbbi néhány év a szervezet munkájában ki-
seregszemlén a főváros és 14 alatt az erdészeti kártételek magasló teljesítményt nyúj-
megye X ezer 300 önkéntes 60, az erdőtüzek okozta károk tott személyeknek a Belügy-
erdővédelmi társadalmi mun- P^'K 8 0 százalékkal csök- minisztérium tűzrendészeti 
kásának küldöttségei vettek k e n t e k - A k á r o k megelőzé- országos parancsnoksága ki-KasanaK Küldöttségét vetteK s é b e n ^ a t ü z e k elfojtásában tüntetéseket adott á t A ki-
részt Megjelent a találkozón a z erdőgazdasági önkéntes tűnő munkát végzett úttörők 
Földes László miniszterhe- tűzoltócsapatoknak is nagy és KISZ-£iartaloik számára az 
lyettes az Országos Erdészeti szerepe volt Az önkéntes Erdők védelmezője kitüntető 
Főivazéató«á? vezetöie erdővédők munkájára azon- jelvényt adományozták. 
i oigazgaiosag vezetője. b a n továbbra is nagy szük- Az ünnepség után erdőöLtásd 

Az ünnepség szónokai él- ség van, mivel az erdei tűz- bemutatót és tűzoltóversenyt 
mondották, hogy a társadal- esetek országosan még min- rendeztek. (MTI) 

és Kommunális Épületeket mindenben segítette a város 
Tervező Vállalatról, az ÉM vezetése. Végül kérte az áru-
Osonerád mecvei Állami h á z d o l g o z ó i t - h o g y munká-usongraa megyei Auanu j a k k a l g y a r a p í t B á k tovább a 

kereskedelmi dolgozók jó 
hírnevét 

A város dolgozói nevében 
dr. Biczó György jelképesen 
átvette az áruházat s ö is 
eredményes munkálkodást 
kívánt az itt dolgozóknak. A 
korszerű üzlet 5 ezer 400 
négyzetméteren helyezkedik 
el, és mintegy 55 millió fo-
rint árukészlete van. A leg-
nagyobb forgalmat is képes 
kielégíteni. Tíz nagy és ki-
lenc önelszámoló osztály biz-
tosítja a vásárlók kiszolgálá-
sát. Az áruház vezetősége a 
boy-szolgálaton kívül mint-
egy tízféle szolgáltatást nyújt 
vásárlóinak. 

A nagyközönség számára 
déli 1 órakor nyitotta kapuit 
az új üzletház, s már az első 
napon igen nagy forgalmat 
bonyolított le. Ezrek és ezrek 
vásárolták a különféle szép 
árut 
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II magyar küldöttség 
Moszkvában 

Ojabb külföldi párt- és állami vezetők érkeztek 
sokrétű tanácskozásra a szovjet fővárosba 

M e g n y í l t 
űj állami áruház 

Tausz János belkereskedelmi miniszter avatóbeszéde 
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