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VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A szegedi falemczgyár üzemcsarnokai mellett, a rönktéren 

földarabolt faóriások várnak a sorsukra. „Harapófogó" az 

okumétörzsön; Újvári Antal int, hogy most már emelhet 

a daru 

A rönkhasító szalagfűrész ú j , korszerű, olasz gyártmányú 

berendezés. Ebből a hatalmas mahagóni rönkből hasít fur-

nérlcmeiekeí a Béke U-es szocialista brigád irányításával 

Somogyi Károlyné képriportja 

A nagy csarnokban már a furnér megmunkálását végzik. 
Az előtérben az élmegmnnkáló brigád négy tagja: Kiss 

Szilveszterné, Korda Istvánné, Vercska Andrásné 
és Kővár i Ferencné 

Kádár János elvtárs 
hazautazott Moszkvából 

A Visszautaz&s előtti p i l lanatok. Balról Jobbra : Leonyid Brezsnyev, Kádá r J ános és 
Koszigin a moszkva i pá lyaudvaron . (TASZSZ — MTI — KS) 

Alekszej 

Hétfőn Kádár János, az MSZMP Köz-

ponti Bizottságának első titkára látogatást 

tett a Magyar Népköztársaság moszkvai 

nagykövetségén. 

* 

Kádár János, az MSZMP Központi Bi-

zottságának első titkára, aki az SZKP 

Központi Bizottságának meghívására ba-

ráti látogatáson a Szovjetunióban tartóz-

kodott, hétfőn elutazott Moszkvából. 

A szovjet főváros Kijevi pályaudvarán 

Kádár Jánost Leonyid Brezsnyev, az 

SZKP Központi Bizottságának főtitkára, 

Alekszej Koszigin, az SZKP Politikai Bi-

zottságának tagja, a Szovjetunió Minisz-

tertanácsának elnöke, Konsztantyin Katu-

sev, az SZKP Központi Bizottságának tit-

kára, valamint Konsztantyin Ruszakov, 

az SZKP Központi Bizottságának osztály-

vezetője búcsúztatta. 

Az lUBSZMP első titkárának 
szovjetunióbeli látogatására! 

' Az SZKP Központi Bi-
zottságának meghívására 
Kádár János, a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára február 6-tól 10-ig ba-
ráti látogatáson a Szovjet-
unióban tartózkodott 

Moszkvai tartózkodása so-
rán Kádár János találkozott 
és beszélgetést folytatott 
Leonyid Brezsnyevvel, az 
SZKP Központi Bizottságá-
rak főtitkárával, Alekszej 
Kosziginnel, az SZKP Poli-
tikai Bizottságának tagjával, 
a Szovjetunió Miniszterta-
nácsa elnökével, Nyikolaj 
Podgornijjal, az SZKP Poli-
tikai Bizottsága tagjával, a 
Szovjetunió Legfelsőbb Ta-
nácsa elnökségének elnöké-
vel, Dmitri j Poljanszkijjal, 

az SZKP Politikai Bizottsá-
ga tagjával, a Szovjetunió 
Minisztertanácsa első elnök-
helyettesével 

A szívélyes barátság és a 
teljes kölcsönös megértés 
légkörében lefolyt megbe-
széléseken a két fél tájékoz-
tatta egymást a kommuniz-
mus és a szocializmus orszá-
gukban való építésének 
menetéről és megvitatta a 
magyar—szovjet kapcsolatok 
fejlődésének kérdéseit. 

Ennek során elégedetten 
állapították meg, hogy a 
két ország és a két párt sok-
oldalú testvéri együttműkö-
dése sikeresen valósult meg 
és kifejezték eltöitéltségú-
ket, hogy ezt az együttmű-
ködést tovább fejlesztik és 
erősítik. 

Spiijak illést tartott 
Vissza- a S s e g e c E uarosi 
érkezett pártbizottság 

Belgrádba 
Mika Spiijak, a Jugoszláv 

Szövetségi Végrehajtó Ta-
nács elnöke — aki Fock Je-
nőnek, a magyar forradalmi 
munkás-paraszt kormány el-
nökének meghívására nem 
hivatalos baráti látogatást 
tett hazánkban — feleségé-
vel és a kíséretében levő sze-
mélyiségekkel együtt, va- j 
sárnap, a kora délutáni órák-
ban elutazott Budapestről. 

A vendégek búcsúztatására 
a Nyugati-pályaudvaron 
megjelent Fock Jenő, a Mi- j 
nisztertanács elnöke és fele-
sége, Bíró József külkereske-
delmi miniszter, Vályi Péter 
pénzügyminiszter, valamint a 
Külügyminisztérium számos 
vezető beosztású munkatár-
sa. Géza Tikvicki nagykövet 
vezetésével megjelentek a 
pályaudvaron Jugoszlávia 
budapesti nagykövetségének 
munkatársai is. 

Mika Spiijak visszaérkezett 
Belgrádba.  1 

A Magyar Szocialista 

Munkáspárt Szeged városi 

bizottsága tegnap délelőtt a 

Kálvin téri pártszékházban 

ülést tartott. Részt vett az 

ülésen dr. Kelemen Miklós, 

az MSZMP Csongrád me-

gyei végrehajtó bizottságá-

nak tagja, a megyei rendőr-

főkapitányság vezetője is. 

A pártbizottsági ülésen dr. 

Perjés László, a Szeged vá-

rosi pártbizottság első titká-

ra elnökölt. Megnyitó szavai 

után Balog István, a városi 

párt-végrehajtóbizottság tag-

ja, a pártbizottság osztály-

vezetője fűzött szóbeli ki-

egészítést az 1968 évi gazda-

sági eredményekről és az 

1969 évi feladatokról szóló, 

írásban kiküldött jelentés-

hez. Ehhez a napirendhez 

sorrendben a következő 

pártbizottsági tagok szóltak 

A két testvérpárt képvi 
selői véleménycserét folytat-
tak a nemzetközi helyzet, a 
kommunista és munkás vi-
lágmozgalom időszerű prob-
lémáiró l és egyhangúlag 
megállapították a nézetek 
teljes egységét valamennyi 
megtárgyalt kérdésben. Az 
MSZMP és az SZKP leg-
fontosabb feladatnak tartja 
a szocialista országok egy 
ségének erősítését, a kom-
munisták és az összes dolgo 
zók internacionalista szoli-
daritásának megszilárdítását 
a béke, a demokrácia és a 
szocializmus javára. 

Az SZKP Politikai Bi-

zottsága ez év február 10-én 

Kádár János tiszteletére 

ebédet adott 

fl párizsi tárgyaláson 
nem Séptek előre 

Le Duc Tho, a párizsi 
béketárgyalásokon részvevő 
VDK-küldöttség egyik kulcs-
fontosságú személyisége hét-
főn a francia fővárosból 
Hanoiba repült. A UPI sze-
rint állítólag a Párizsban 
előterjesztett „titkos ame-
rikai javaslatokat'' viszi ma-
gával. Le Duc Tho, a Viet-
nami Dolgozók Pártja Köz-
ponti Bizottságának titkára, 
a Politikai Bizottság tagja, 
útját Moszkvában és Pe-
kingben megszakítja. 

Elutazása előtt kijelentet-
te, nem osztja azt a véle-
ményt, hogy a párizsi kibő-
vített tárgyalások első há-
rom ülésén bármiféle ered-
ményt sikerült volna elérni. 
Nixon elnök elődjének 
Lyndon Johnsonnak politi-
káját folytatja és ezért nem 
jöhetett létre előrehaladás — 
mondotta. 

* 
Nguyen Cao Ky, a dél-

vietnami rezsim elnökhe-

lyettese, Párizsból Saigonba 
utazott, hogy ott Thieu ál-
lamelnökkel tanácskozzék. 

A saigoni bábkormány ka-
tonai szóvivőjének jelentése 
szerint hétfőn Binh An vá-
rosában egy szabadságharcos 
kézigránátokat dobott az 
utcán egy katonákból álló 
csoportra, aminek következ-
tében egy katona és három 
polgári őr meghalt, öt dél-
vietnami és két amerikai 
katona megsebesült. 

Saigonban, ugyancsak hét-
főn reggel két bombát rob-
bantottak a szabadságharco-
sok az egyik kerületi kato-
nai parancsnokság épületé-
ben, két katona és egy 
rendőr megsebesült. 

A Saigon Post című lap 
jelenti, hogy hat diákot tar-
tóztattak le és állítanak 
katonai bíróság elé, mert 
röplapokat terjesztettek egy 
új „békekormány" listájá-
vaL 

hozzá: Szalybély Mihály, a 

Pamutnyomóipari Vállalat 

szegedi textilművek főmér-

nöke; Kónya Sándorné, a 

Kenderfonó- és Szövőipari 

Vállalat V. pártalapszerve-

zetének titkára; dr. Piros 
László, a CúoBgrid megyei 

Húsipari Vállalat igazgató-

ja; Varga Pál, az Országos 

Gumiipari Vállalat szegedi 

EMERGÉ gyáregysége 

MSZMP üzemi csúcsszerve-

zetének titkára; Börcsök Fe-

renc, a Csongrád—Békés me-

gyei Vas- és Műszaki Nagy-

kereskedelmi Vállalat Igaz-

gatója; Dani János a Szege-

di Falemezgyár Igazgatója; 

Halász Árpád, a Szeged Mj. 

Városi Tanács vb elnökhe-

lyettese, Balassy Sándor, a 

Kenderfonó és Szövőipari 

Vállalat pártbizottságának 

titkára. 

Az élénk vitában elhang-

zottakra Balog István, a na-

pirend előadója válaszolt, 

majd a pártbizottság a Je-

lentést egyhangúlag elfogad-

ta. 

Ezután dr. Kovács Lajos, 

a városi és járási rendőrka-

pitányság vezetője adott tá-

jékoztatót Szeged közrendjé-

nek és közbiztonságának 

helyzetéről. A beszámolóhoz 

Balassy Sándor és Berzsenyi 

Lajos, ,-e Szegedi Ruhagyár 

üzemi pártbizottságának tit-

kára szólt hozzá. Dr. Kovács 

Lajos válasza után pártbi-

zottság a tájékoztatót elfo-

gadta és a jó munkáért ki-

fejezte elismerését a városi 

és járási rendőrkapitányság 

vezetőinek, kommunistáinak, 

beosztottjainak. 

Végül Sipos Gézának, a 

városi pártbizottság titkárá-

nak előterjesztésében az 

ülésen jóváhagyták a városi 

pártbizottság és a városi 

párt-végrehajtó bizottság 

1969 első félévi munkater-

vét. 

A városi pártbizottság 

ülése dr. Perjési László zár-

szavával fejeződött be. 

Készül a furnér 


