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Tanácskozik az SZKP 
XXIV. kongresszusa 

Napirendjén 

I Az SZKP Közpon-
• ti , Bizottságának 

beszámolója. Előadó. 
Leonyid Brezsnyev, a 
KB főtitkára. 

2 AZ SZKP Kör-
• ponti Ellenőrző 

Bizottságának jelentése 
Előadó: Gennagyij Szi-
zov, a bizottság elnöke. 

3 A népgazdaság 
• 1971—1975. évi 

fejlesztési tervének 
irányelvei. Előadó: Aick-
szej Koszigin miniszter-
elnök. 

4 A. párt központi 
• szerveinek megvá-

lasztása. 

Kedden délelőtt a moszk-
vai K r e m l ' Kongresszusi Pa-
lotájában megnyílt n Szov-
jetunió Kommunista Pártjá-
nak XXIV. kongresszusa. 

A hatalmas tanácskozóter-
met már jóval tíz óra előtt 
zsúfolásig megtöltötték a 
hazai és külföldi küldöttek 
— szám szerint mintegy 
hatezren. A teremben — a 
kommunisták tanácskozásá-
hoz illően — mindössze 
egyetlen dekoráció látható: 
a mozaikkockákból összera-
kott Lenin-portré, amely 
egyébként íllandó disze a 
helyiségnek. 

Moszkvai idő szerint pon-
tosan 10 órakor szűnni nem 
akaró taps köszöntötte az 
SZKP vezetőit, Brezsnyevet, 
Poclgornijt. Koszigint, vala-
mint a Politikai Bizottság 
többi tagját, a PB póttagjait, 
a Központi Bizottság titká-
rait, a köztársasági pártok 
első titkárait. Ugyancsak ha-
talmas taps üdvözölte az el-
nöki emelvényre lépő kül-
földi delegációvezetőket, köz-
tük Kádár Jánost, az 
MSZMP KB első titkárát. 

Néhány perccel tíz óra 
után Nyikolaj Podgornij, a 
Politikai Bizottság tagja, a 
Legfelső Tanács elnökségé-
nek elnöke lépett a szónoki 
emelvényre. Közölte, hogy a 
küldöttválasztó taggyűlése-
ken 4963 delegátust válasz-
tottak meg. A külföldet, az 
öt földrész kommunista és 
munkáspártjait, nemzeti de-
mokratikus és baloldali szo-
cialista pártjait, illetve moz-
galmait 90 ország 101 dele-
gációja képviseli. 

Bevezető szavaiban Pod-
gornij röviden áttekintette a 
XXIII. kongresszus óta el-
tett időszak eseményeit, szólt 
a mostani tanácskozás hazai 
és nemzetközi jelentőségéről, 
súlyáról, majd a Központi 
Bizottság nevében sorban 
üdvözölte a külföldről érke-
zett vendégeket. 

A küldöttek tapsai elő-
ször a testvéri szocialista or-
szágok pártjait , majd a ka-
pitalista és fejlődő országok 
kommunista pártjait, végül 
a baloldali szocialista, nem-
zeti-demokratikus pártokat, 
felszabadító mozgalmakat 
köszöntölték. Podgornij ki-
emelte, hogy a külföldi de-
legációk nagy számban va-
ló megjelenése a Szovjet-
unióhoz. az SZKP-jhoz fű-
ződő szolidaritást példázza, 
az antiimperialista, haladó 
erők akcióegységét erősíti. 

A küldöttek ezután — az 
elnöklő Podgornij javasla-
tára — egyperces felállással 
adóztak az ok emlékévek, 
akik a XXIII. kongresszus 
óta hunytak el A szónok 
először a szovjet párt nagv 
halottairól, Vorosilovról és 

Felszabadulásunk évfordulójának 

tiszteletére 

Díszünnepség a ruhagyárban 
Megemlékezések a járásban 

Svernyikről, majd a nemzet-
közi kommunista és munkás-
mozgalom elhunyt kiválósá-
gairól emlékezett meg. Meg-
említette Münnich Ferencet, 
mint a nemzetközi mozga-
lom nagy alakját, a Magyar 
Kommunista Pár t egyik ala-
pítóját, valamint Dobi Ist-
vánt, a vezető magyar ál-
lamférfit . Külön szólt arról 
a veszteségről, amely a moz-
galmat, az egész haladó em-
beriséget Ho Si Minh. Che 
Guevara. Gamal Abdel Nasz. 
szer és mások halálával érte. 

Ezt követően a kongresz-

szus vezető szerveinek, az 
elnökségnek, a titkárságnak, 
a szerkesztő bizottságnak és 
a mandátumvizsgáló bizott-
ságnak a megválasztasára 
került sor. A küldöttek kép-
viselőinek. tanácsa javaslatá-
ra a kongresszus egyhangú-
lag megválasztotta a 75 tagú 
elnökséget, a 25 t.aOÚ titkár-
ságot, a 24 tagú szerkesztő 
bizottságot és a 43 tagú 
mandátumvizsgáló bizottsá-
got. Az elnökségben helyet 
kapott Fjodor Petrov, a vi-
lág legrégibb élő kommunistá-
ja, aki 1396 óta tagja a párt-

nak, Tyereskova, az első női 
űrhajós, Solohov Nobel-dijas 
író és más közéleti kiválósá-
gok. 

Ugyancsak egyhangúlag 
hagyták jóvá a küldöttek a 
kongresszus napirendjét. 

A kongresszus vezető szer-
veinek' megválasztása és a 
napirend elfogadása után a 
küldöttek viharos t á p s a köze-
pette Leonyid Brezsnyev lé-
pett a szónoki emelvényre, 
hogy az első napirendi pont-
nak megfelelően elmondja a 
Központi Bizottság beszá-
molóját. 

Felszabadulásunk közelgő 
évfordulója alkalmából ezek-
ben a napokban csaknem 
valamennyi szegedi üzem-
ben, intézménynél és hiva-
talban pártnapokon, tag-
gyűléseken emlékeznek meg 
a dolgozók legnagyobb nem-
zeti ünnepünkről, április 4-
ről. 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Szeged városi bi-
zottsága, a városi tanács, a 
népfront városi bizottsága és 
a Szegedi Ruhagyár pártbi-
zottsága április 2-án, pén-
teken délután fél 3 órai 
kezdettel díszünnepséget ren-
dez a ruhagyárban. Ünnepi 
beszédet dr. Varga Dezső, a 
városi pártbizottság titkára 
mond. 

Hazánk felszabadulásának-
26. évfordulója tiszteletére 
április 3-án, szombaton dél-
után 2 órakor koszorúzási 
ünnepséget rendez a Széche-
nyi téri és a Dugonics-teme-
tőben levő szovjet hősi em-
lékműveknél az MSZMP 
Szeged városi bizottsága, a 
városi tanács és a népfront 
városi 'bizottsága.' 

I Április 4-én, felszabadu-
lásunk évfordulóján, va-
sárnap a forradalmi Ifjúsá-
gi napok záró rendezvénye-

| ként kerül sor a Szegedi 
Nemzeti Színházban. dél-
előtt 11 órai kezdettel a 
Kommunista Ifjúsági Sző-

L. Brezsnyev előterjesztette 
a Központi Bizottság beszámolóját 

vétség új tagjainak ünnepé-
lyes fogadalomtételére. 

A szegedi járás hét. köz-
ségében rendeznek kiemelt 
ünnepségeket. 

Kiskundorozsmán április 
2-án 18 órai kezdettel tarta-
nak ünnepséget, aminek elő-
adója Juratovics Aladár, a 
körzet országgyűlési képvi-
selőjelöltje. Ugyanezen a 
napon Kisteleken 15 órai 
kezdettel rendeznek ünnep-
séget, ahol az előadó dr. Ko-
vács József, a járási párt-
bizottság első titkára. Al-
győn április 3-án 18 órai 
kezdettel kezdődik a felsza-
badulási ünnepség, előadó 
Gruber János, a járási 
pártbizottság titkára. Móra-
halmon április 3-án 17 óra-
kor, előadó' dr. Kovács Jó-
zsef, Sándorfalván 3-án 16 
órakor előadó Róvó József, a 
szegedi járási párt-vb tagja, 
Szőregen áprilisi3-án 16 óra-
kor előadó <Nieszner Ferenc 
országgyűlési képviselőjelölt. 
Járási ünnepséget az idén 
Tápén rendeznek, a szegedi 
járási párt-vb és a tápéi 
pártbizottság közreműködé-
sével április 3-án délelőtt 
10 órai kezdettel. Az ünnepi 
nagygyűlés előadója dr. Ko-
vács József. Erre meghívják 
a szegedi járás f a l a i n a k , 
nagyközségeinek képviselő-
it, a járás vezetőit. 

Vietnami újságíró 
látogatásai 

A Szovjetunió, az SZKP 
XXIV. kongresszusa óta el-
tett öt évben „hatalmas síi-
kereket ért el a kommuniz-
mus építésének valameny-
nyi fő területén" — mon-
dotta Leonyid Brezsnyev, 
előadói beszédében. 

A Központi Bizottság 
egész gyakorlati tevékeny-
sége a nemzetközi politika 
terén a következő célok el-
érésére irányult: a többi 
szocialista országoktól 
együtt biztosítani a kedvező 
nemzetközi körülményeket a 
szocializmus és a kommu-
nizmus építéséhez; megerő-
síteni a szocialista országok 
egységét és összeforrottságát, 
barátságát és testvériségét; 
támogatni a nemzeti felsza-
badító mozgalmat és meg-
valósítani a sokoldalú 
együttműködést a fiatal fej-
lődő országokkal; követke-
zetesen kitartani a külön-
böző társadalmi rendszerű 
országok békés egymás 
mellett élésének elve mel-
lett, határozottan visszaver-
ni az imperializmus agresz-
szív erőit és megmenteni 
az emberiséget egy ú j világ-
háborútól. 

„Az elmúlt öt év jelen-
tősen gyarapította a testvé-
ri országok és a testvérpár-
tok kollektív tapasztalatá-
nak kincstárát. 

Ezzel egyidejűleg — je-
gyezte meg —. „a szocia-
lista világban továbbra is 

jelentkeztek bizonyos ne-
hézségek és bonyodalmak és 
ezek kihatottak egyes or-
szágok és a Szovjetunió 
kapcsolatainak fejlődésére. 
Ez azonban nem változtat-
ta meg a szocialista orszá-
gok barátsága és össze-
forrottsága erősödésének 
uralkodó irányzatát." 

Brezsnyev hangoztatta, 
hogy az utóbbi években tö-
kéletesedett, a Varsói Szer-
ződés katonai szervezete. 

A szocialista államok kö-
zös erőfeszítései lehetővé 
tették a lényeges haladást 
olyan európai helyzet stabi-
lizálása szempontjából fon-
tos kérdéseknek a megol-
dásában, mint a Német De-
mokratikus Köztársaság 
nemzetközi helyzetének 
megerősítése. Meghiúsult az 
úgynevezett ..Hallstein-
doktrina". Az NDK-t már 
27 állam ismerte el és két-
ségtelen, hogy ez a folya-
mat folytatódik. 

Leonyid Brezsnyev, a test-
véri szocialista államokhoz 
fűzödö megingathatatlan ba-
rátságával foglalkozva rá-
mutatott: tovább fejlődtek a 
szoyjet—jugoszláv kapxisola-
tok — a szovjet emberek 
azt akarják, hogy erősödjék 
a szocializmus Jugoszláviá-
ban, hogy szilárdabbakká 
váljanak a kapcsolatai a 
szocialista közösséggel. 

A Kínai Népköztársaság-
gal fennálló kapcsolatokat 

érintve az előadó kijelen-
tette: „A kínai vezetők, 
mint ismeretes, a maguk 
sajátos, a leninizmussal osz-
szegyeztethetetlen eszmei-
politikai platformjukkal 
léptek fel a nemzetközi élet 
és a nemzetiközi kommunis-
ta mozgalom alapvető kér-
déseivel kapcsolatban, tő-
lünk pedig a XX. kongresz-
szus irányvonaláról és az 
SZKP programjáról való 
lemondást követelték. In-
tenzív ellenséges propagan-
dát fejtettek ki pártunk és 
országunk ellen. területi 
követeléseket támasztottak 
a Szovjetunióval szemben 
és odáig mentek el, hogy 
1969 tavaszán és nyarán 
fegyveres határincidenseket 
robbantottak ki. 

Pártunk határozottan fel-
lépett azon kísérletek ellen, 
hogy eltorzítsák a marxiz-
mus—leninizmus tanítását, 
szakadást hozzanak létre a 
nemzetközi kommunista 
mozgalomban. az impieria-
lizmus elleri harcolók sorai-
ban. Az SZKP Központi 
Bizottsága és a szovjet 
kormány megőrizve ön-
uralmát és nem engedve a 
provokációknak, minden tő-
le telhetőt megtett, hogy el-
ér je a kapcsolatok normali-
zálását a Kínai Népköztár-
sasággal." 

„Kezdeményezésünk ered-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Tegnap, kedden Szegedre 
látogatott a hazánkban tar-
tózkodó Quang Thai, a Vi-
etnami. Demokratikus Köz-
társaság központi lapjának, 

a Nahn Dan-nak külpoliti-
kai rovatvezetője. A vietna-
mi vendéget elkísérte Gyá-
ros László, a Magyar* Új-
ságírók Országos Szövetsé-
ge nemzetközi osztályának 
vezetője és Máté György, a 
Népszabadság szerkesztő bi-
zottságának tagja is. A kül-
döttség ellátogatott a fereqc-
szállási Üj Élet Tsz-be, ahol 
Pajnóczi Ferenc elnök és 

Sébity Vilmos pártt i tkár tá-
jékoztatta őket a termelik 
szövetkezet gazdálkodásáról. 
Felkerestek néhány tsz-ta-
got is lakásukon és szívé-
lyesen elbeszélgettek a csa-
lád tagjaival. 

Délután a szegedi Üjság-
íróklubban a Délmagyaror-
szág és a Csongrád megyei 
Hírlap munkatársaival ta-
lálkoztak és eszmecserét 
folytattak időszerű külpoli-
tikai kérdésekről, elsősorban 
a vietnami és a közép-keleti 
helyzetről. 

S o m o g y i K á r o l y n e f e l v é t e l e 

Quang Thai, a szegedi Ujságíroklubban válaszol a kérdé-
sekre 
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