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Befejeződött az SZKP 
XXIV. kongresszusa 

Ismét Leonyid Brezsnyev a Központi 
Bizottság főtitkára 

Befejeződött a Szovjetunió Kommunista 
Pá r t j án ak XXIV. kongresszusa, amely a 
Kreml kongresszusi palotájában, 10 napon 
á t tanácskozott a kommunis ta építömun-
káról és a fejlődés távlatairól. 

Tegnap délben, moszkvai idő szerint 
valamivel fél 12 után, viharos taps kö-
szöntötte az ülés elnökségét: Leonyid 
Brezsnyevet, Nyikolaj Podgornijt, Alek-
szej Koszigint, valamint más vezető sze-
mélyiségeket és a külföldi vendégeket. 

Feszült figyelem közepette Leonyid 
Brezsnyev emelkedett szólásra. Mindenek-
előtt közölte, hogy a kongresszus csütör-
töki ülésén megválasztott Központi Bi-
zottság megtartot ta első ülését. Ez az egy-
ség és az összeforrottság jegyében zajlott 
le. 

Brezsnyev ezután bejelentette, hogv 
a Központi Bizottság egyhangúlag 
megválasztotta a párt legfelső vezető 
szerveit. Az SZKP KB főt i tkára ismét 

Leonyid Brezsnyev lett. 
A továbbiakban a főt i tkár ismertette a 

Politikai Bizottság és a t i tkárság névsorát : 
A POLITIKAI BIZOTTSÁG TAGJAI : 

Leonyid Brezsnyev, Nyikolaj Podgornij, 
Alekszej Koszigin, Mihail Szuszlov, And-

rej Kirilenko, Arvid Felse, Kirill Mazu-
iov, Dmitrij Poljanszki, Pjoir Seleszt, 
Gennagyij Voronov, Alekszandr Selepin, 
Viktor Grisin, Dinmuhamed Kunajev, 
Vlagyimir Scserhickij, Fjodór Kulakov. 

A POLITIKAI BIZOTTSÁG PÓTTAG-
JAI : Jurij Andropov, Dmitrij Usztyinov, 
Pjotr Gyemiesev, Saiaf Rasidov, Pjotr Ma-
serov, Vaszilij Mzsavanadze. 

A TITKÁRSÁG TAGJAI: Leonyid 
Brezsnyev (főtitkár), Mihail Szuszlov, 
Andrej Kirilenko, Fjodor Kulakov, Dmit-
rij Usztyinov, Pjotr Gyemicsev, Ivan Ka 
pitonov, Borisz Ponormarjov, Konsztan-
tyin Katusev, Mihail Szolomencev. 

Leonyid Brezsnyev bejelentet te még. 
hogy a Központi Bizottság megerősítette 
tisztségében Arvid Pelsét, az SZKP Köz-
ponti Pártellenőrzési Bizottságának elnö-
két, s a Központi Reviziós Bizottság isméi 
elnökévé választotta Gennagyij Szizovot. 

Ezután Brezsnyev záróbeszédet mondott 
Leonyid Brezsnyev beszédének elhang-

zása után 
a küldöttek felállva éltettek a pár-

tot. az SZKP Központi Bizottságát. 
Az SZKP XXIV. kongresszusa az Inter-

nacionálé hangjaival ér t véget. 

Apró Antal választási 
nagygyűlése Szegeden 

Látogatás a gumigyárban és a Felszabadulás Tsz-ben 

A kongresszus határozata 
Az SZKP XXIV. kong-

resszusa a Központi Bizott-
ság beszámolója a lap ján ha-
tarozatot fogadott el, amely 
elégedetten ál lapí t ja meg, 
hogy a Szovjetunió az el-
múl t időszakban „hatalmas 
sikereket ér t el a kommu-
nizmus építésében". 

A határozat a maga egé-
szében és teljesen jóváhagy-
ja a KB politikai i rányvona-
lát és gyakorlati tevékeny-
ségét. Ugyancsak jóváhagyja 
a Leonyid Brezsnyev főti t-
ká r által a kongresszus első 
napján előterjesztett beszá-
molóban foglalt következte-
téseket és javaslatokat is. 

A kongresszus nagyra é r -
tékelte a KB tevékenysé-
gét, 

;,ame!y a lenini külpolitika 
következetes folytatásóra irá-
nyult" . A KB figyelmének 
középpontjában — hangzik a 
határozat — mindenkor a 
szocialista világrendszer egy-
sége erősítésének és fejlesz-
tésének kérdései álltak. 

„A szocializmus építésé-
nek. a megérett társadalmi 
problémák megoldásának, a 
szocialista vívmányok meg-
védelmezésének rendkívül 
gazdag, kollektív tapasztala-
ta halmozódott föl" — álla-
pí t ja meg a határozat. Az 
elmúlt időszakban bizonyos 
nehézségek és bonyodalmak 
ellenére — muta t rá a ha-
tározat — 

az uralkodó irányzat a szo-
cialista országok barátsá-
gának és nsszeforrottságá-
nak erősödése maradt . 
A kongresszus megállapí-

totta. hogy erősödött a Var-
sói Szerződés tagországainak 
katonai szervezete. Tovább 
fej lődött a kölcsönösen elő-
nyös gazdasági együttműkö-
dés. 

A kongresszus teljes egé-
szében jóváhagyta és meg-
erősítette ..az SZKP KB és 
a szovjet kormány elvi leni-
ni irányvonalát, és konkrét 
lépéseit a szovjet—kínai kap-
csolatok terén". ,.Az SZKP 
KB az egyedül helyes állás-
pontra helyezkedett — kö-
vetkezetesen ki tar tot t a mar-
xizmus—leninizmus elvei 
mellett, minden módon erő-
sítette a kommunista világ-
mozgalom egységét, védel-
mezte a szocialista haza ér-
dekeit. A kongresszus hatá-
rozottan elutasít ja a kínai 

propaganda ál tal pár tunk és 
kormányunk poli t ikájára 
szórt rágalmakat . Ugyanak-
kor — hangoztat ja a hatá-
rozat — 

pár tunk állást foglal a 
Szovjetunió és a Kinai 
Népköztársaság kapcsola-
tainak normalizálása mel-
lett." 
A kongresszus teljes egé-

szében jóváhagyta a Köz-
ponti Bizottságnak azt a lé-
pését, hogy más testvéri or-
szágokkal együttesen inter-
nacionalista segítséget nyú j -
tott a csehszlovák népnek 
szocialista vívmányai védel-
mében a belső el lenforrada-
lommal és az imperialista re-
akcióval szemben. 

A határozat megállapít ja, 
hogy az eltelt időszakban „is-
mét meghiúsították az im-
perializmus kísérleteit a vi-
lágforradalmi erők erősödő 
támadásónak megáll i tásárara 
szocializmus megszilárdulá-
sának megakadályozására". 
Az imperializmus reakciós 
természete és agresszív tö-
rekvései mindenekelőtt az 

-amerikai imperializmus po-
l i t ikájában figyelhetők meg, 
amelyet a kongresszus úgy 
jellemzett, mint ra népek 
függetlenségét és az ál talá-
nos békét fenyegető fő ve-
szélyt". 

Mind nyilvánvalóbbá vá-

lik az imperializmus törté-
nelmi kilátástalansága — ál-
lapí t ja meg a nyi la tkoza t — 
A kapitalizmus általános vál-
sága tovább mélyül. A ha-
tározat hangsúlyozza, hogy a 
munkásosztály és a dolgozó 
tömegek nagy megmozdulá-
sai 

„olyan ú j osztályütközetek 
előhírnökei, amelyek alap-
vető társadalmi változá-
sokhoz. 

a munkásosztály és a vele 
szövetséges több dolgozó ré-
teg hata lmának megteremté-
séhez vezethetnek". 

A kongresszus kijelentette, 
hogy az SZKP változatlanul 
hü a nemzeti és társadalmi 
felszabadulásért küzdő né-
pekkel vállalt szolidaritás le-
nini elvéhez. Különösen nagy 
jelentőséget tulajdonított a 
kongresszus a szocialista ori-
entációjú országokkal foly-
tatott együttműködés kiszé-
lesítésének. 

A határozat leszögezi, hogy 
az SZKP Központi Bizottsá-
ga a beszámolási időszakban 
„következetesen folytatta 
irányvonalát a kommunisták 
sorainak marxista—leninista 
alapokon való tömörítésére". 
Az 1969. évi nemzetközi ta-
nácskozás fontos előrelépés 
volt a kommunisták nemzet-

(Folytatis a 2. oldalon.) 

Megnyílt az űrkutatási 

kiállítás 
Pénteken Budapesten, az ságának tagja, a Központi 

Iparművészeti Múzeumban Bizottság titkára, dr. Ajtai 
kerül t sor a szovjet ű rku ta - Miklós, a kormány elnökhe-
tás napjainak egyik kiemel- lyettese, dr. Mihályfi Ernő. 
kedő eseményére, a „Szovjet az MSZBT elnöke, továbbá 
emberek es automaták a 
vi lágűrben" című nagysza-
bású űrkutatási 
megnyitására. A 
gazdag anyagát a Szov 
jetunió Tudományos Aka-

a Központi Bizottság és a 
kormány több tagja, a poli-

kiállitás tikai, a tudományos és a 
kiállítás társadalmi élet sok ismert 

személyisége. Ott volt a 
szovjet űrkuta tás napjai al-

démiája állította össze, és kaiméból V. I. Jazdovszkij 
szovjet szakemberek a Ma- professzor vezetésével ha-
gyar Tudományos Akadémia zánkban tartózkodó űrhajós-
és az MSZBT közreműködé- és tudósküldöttség. 
séúel rendezték meg 

Az ünnepélyes megnyitó 
son részt vett Aczél György, dovszkij adott 

t a z MSZMP Politikai B ízo t t - a kiállításról. 

Erdey-Grúz Tibor meg-
nyitó szavai utón V. í. Jaz-

tájékoztatót 

Két napon keresztül Csong-
rád megyével ismerkedett 
Apró Antal, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja, 
a Minisztertanács elnökhe-
lettese, Szeged országgyűlé-
si képviselőjelöltje. Csü-
törtökön Szentesre látoga-
tott, ahol a Kontakta üze-
mét kereste fel. A gyárban 
gyűlésen találkozott a mun-
kásokkal, akik nagy érdek-
lődéssel hallgatták a minisz-
terelnök-helyettes felszólalá-
sát. Este felkereste a Csong-
rád megyei Élelmiszer-ke-
reskedelmi Vállalat szen-
tesi központját, majd meg-
tekintette a nemrégiben fel-
avatott ú j ÁBC-áruházat. 
Ezután a város és a járás 
vezetőivel tanácskozott a 
körzet problémáiról, idősze-
rű hazai és nemzetkőzi kér-
désekről. 

Tegnap, pénteken Szeged-
re látogatott a miniszterel-
nök-helyettes. Délelőtt meg-
tekintette a szegedi gumi-
gyárat, ahová el kísérte ^ Győ-
ri Imre, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának tagja, a 
megyei pártbizottság első 
ti tkára, Sipos Géza, a Sze-
ged városi pártbizottság el-
ső t i tkára és dr. Varga De-
zső, a Szeged városi pár t -
bizottság t i tkára. Az üzem-
ben meghallgatta az OGV 

vezérigazgató-helyettesének 
és a Szegedi EMERGÉ Gu-
migyár igazgatójának tá jé-
koztatóját a gyár fejlődésé-
ről, majd megtekintette a 
készülő ú j üzemcsarnokot és 
a gyárban folyó munkát . 
Gyárlátogatás közben gyak-
ran megállt a gépek meHett, 
és barátságosan elbeszélge-
tett a gyár munkásaival . 
Zámbó Nándor, Sándor Mi-
hály, Halmágyi Sándor és 
Gátszegi István nem győzött 
válaszolni Apró Antal kér-
déseire, hiszen a miniszter-
elnök-helyettes figyelme ki-

S o m o g y i K a r o l y n é felvdjkelel 

Apró Antal gumigyári munkásokkal beszélget 

t e r jed t a bérekre, a nyere-
ségrészesedésre, a munka-
erő-vándorlásra, a minőség-
re, az exportra. Sok kérdést 
tett fel a gyár vezetőinek is, 
hiszen a szegedi gumigyár 
tevékenységét az építéstől 
kezdve nagy figyelemmel 
kiséri. 

A tanulságos üzemlátoga-
tás után, délután választási 
nagygyűlésén vett részt Ap-
ró Antal a szegedi textil-
művekben. Mintegy 800 em-
ber sereglett össze a nagy 
érdeklődéssel vár t gyűlésre 
— textilmunkások, olajbá-
nyászok, kábelgyáriak, a 
gumigyár, a vasöntöde, a 
húsipari vállalat, a konzerv-
gyár, a paprikafeldolgozó, a 
vasút és a posta dolgozói. 

A nagygyűlés elnökségé-
ben foglalt helyet Apró An-
tal, Győri Imre, dr. Márta 
Ferenc, az MSZMP KB tag-
ja, a JATE rektora, Sipos 
Géza, dr. Biczó György, a 
Szeged városi tanács vb el-
nöke, továbbá a megyei és 
városi tanács, a szakszerve-

zetek, a Hazafias Népfront 
és más társadalmi és tömeg-
szervezetek vezetői. Sipos 
Géza köszöntötte a nagy-
gyűlés résztvevőit, majd Ta-
kács Imréné szegedi képvi-
selőjelölt, a texti lművek f ia-
tal dolgozója szólalt fel el-
sőként. Ezután Apró Antal 
mondott beszédet. (Beszédé-
ből lapunk 3. oldalán köz-
lünk részleteket.) 

A népes választási nagy-
gyűlés forró tapssal fogadta 
a miniszterelnök-helyettes 
beszédét, amelyben a sze-
gedieket közvetlenül érintő 
számos kérdésről szó esett. 
A választási nagygyűlés Sí-
pos Géza zárszavával fe je -
ződött be. 

Apró Antal a délutáni 
órákban ellátogatott még a 
szegedi Felszabadulás Tsz-
be is, ahol megyei és váro-
si vezetők társaságában, a 
téesz vezetőinek kalauzolá-
sával megtekintette a nö-
vényházakat, ma jd kiadée 
eszmecserét folytatott a szö-
vetkezeti gazdálkodásról. 

Apró Antal 
beszédét mondja 

A textihttfrvekben rendezett választási nagygyűlés 
vevőinek egy csoport ja 


