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Kádár János hazaérkezett 
a Szovjetunióból 

Közlemény a látogatásról — Az idén szovjet párt-
és kormányküldöttség látogat hazánkba 
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sége megerősítése ügyéhez, 
az antiimperialista erők meg-
szilárdításához a békéért, a 
demokráciáért és a társadal-
mi haladásért vívott harc-
ban. 

Leonyid Brezsnyev és Ká-
dár János megbeszélései is-
mételten megerősítették az 
SZKP és az MSZMP közötti 
teljes nézetazonosságot vala-
mennyi megvitatott kérdés-
ben. 

* 

Az SZKP Központi Bi-
zottságának Politikai Bizott-
sága február 14-én a Kreml-
ben ebédet adott Kádár Já -
nos, az MSZMP KB első tit-
kára tiszteletére. 

Az ebéden megjelent L. I. 
Brezsnyev, V. V. Grisin, A. 
P. Kirilenko, A. N. Koszigin, 
F. D. Kuiakov, K. T. Mazu-
rov, A. J. Pelse, N. V. Pod-
gorrrij, D. Sz. Poljanszkij, A. 

- N. Selepin, J. V. Andropov, 
P. N. Gyemicsev, M. Sz. Szo-
lomencev, J. V. Kapitonov, 

Kádár János és Biszku Béla a Ferihegyi repülőtéren K. F. Kátusev, B. N. Pono-
marjov, valamint A. A. Gro-

Kádár János, a Magyar hivatalos, baráti látogatást míko, K. V. Ruszakov, az 
Szocialista Munkáspárt Köz- tett a Szovjetunióban. 1 SZKP Központi Bizottságá-
ponti Bizottságának első tit- Moszkvai tartózkodása so- nak tagjai és Rapai Gyula, a 
kára hétfőn délután, n e m h i - rán Kádár János találkozott Magyar Népköztársaság 
vatalos, baráti látogatásának és megbeszéléseket folyta- moszkvai nagykövete, 
befejeztével elutazott a szov- tott Leonyid Brezsnyevvel, Az ebéden pohárköszöntőt 
jet fővárosból. * az SZKP Központi Bízott- mondott Leonyid Brezsnyev 

A vnukovói kormányrepü- ságának főtitkárával. és Kádár János, 
lőtéren Kádár Jánost Leo- A szívélyes barátság és a Február 11-én Kádár János 
nyid Brezsnyev, az SZKP teljes, kölcsönös egyetértés 
Központi Bizottságának fő- légkörében folytatott megbe-
titkára, Konsztantyin Katu- széleseken' Leonyid Brezs-
sev, az SZKP Központi Bi- nyev és Kádár János tá jé-
zottságának ti tkára és más koztatták egymást a Szov-
hivatalos személyiségek bú- jetunióban, illetve a Ma-
csúztatták. gyar Népköztársaságban fo-

Magyar részről jelen volt lyó kommunista és szocialis-
Rapai Gyula, a Magyar Nép- ta építés eredményeiről, 
köztársaság moszkvai rend- megvitatták a szovjet—ma-
kívüli és meghatalmazott gyar kapcsolatok további 
nagykövete, és a nagykövet- fejlesztésének kérdéseit. Vé-
ség több vezető munkatár- leményt cseréltek a gazda-
sa. sági és tudományos-műsza-

Kádár János hétfőn ha- k i együttműködés időszerű 
zaérkezett Budapestre. Akérdése i rő l , a két ország kő-
Ferihegyi repülőtéren Btsz- z o t t l termelesi kooperacio es 

szakosítás bővítéséről, a 
szocialista gazdasági integ-
ráció komplex programjá-
nak megvalósításában való 
közös részvételről. Megál-
lapodás született arról, hogy 
e kérdésekről a Szovjetunió 
és a Magyar Népköztársaság 

hazautazott Moszkvából. 

Korszerűsített 
bútorgyár 
avatása 

Befejeződött a Kanizsa 
Bútorgyár 1968-ban meg-
kezdett, s több mint 140 
millió forintos költséggel 
végrehajtott rekonstrukciója. 
A korszerűsített gyárat hét-
főn délután munkásgyűlésen 
adta át Keserű Jánosné 
könnyűipari miniszter. Az 
átadási ünnepségen részt vett 
Fabók Zoltán, a Helyiipari 
Rs Városgazdálkodási Dol-
gozók Szakszervezetének fő-
t i tkára is. 

A Kanizsa Bútorgyár eu-
rópai szinten mérve is min-
den tekintetben korszerű 
üzem lett. Automatikusan 
működő lapmegmunkáló 
gépsorai és erezetnyomóval 
ellátott ugyancsak automati-
kusan működő bútorlap fe-
lületkezelő gépsorai évenként 
20 000 korszerű lakószoba-
bútor összeszereléséhez ele-
gendő bútorlapot állítanak 
elő. A Kanizsa Bútorgyár 
termelése az 1968-as álla-
pothoz viszonyítva a re-
konstrukció eredményekép-
pen 1975-ig megnégyszerező-
dik. 

Keserű Jánosné könnyű-
ipari miniszter a gyáravatás 
alkalmával elmondta: egy 
1970. évi kormányhatározat 
keretében készült el a kor-
szerű technikával felszerelt 
Kanizsa Bútorgyár. A kor-
mány 2 miP-árd forintot 
irányzott elő a magyar bú-
toripar rekonstrukciójára. 
Ennek 60 százaléka ebben 
az évben megvalósul. Már 
1972-ben 14—15 százalékkal 
több bútor kerül az üzle-
tekbe. 

Földgáz ég 10 ezer 
szegedi lakásban 

Az átállás lassan halad 
Víz és villany a lakásokban 

A közművesítés mértéke 
többé-kevésbé meghatározza 
azt, hogy milyen színvona-
lon áll az otthoni környe-
zet. A szegedi lakások és a 
környező települések háztar-
tásai bizonyos előnyöket él-
veznek, mivel helyben, kö-
zel van a földgáz. Az utób-
bi esztendőkben a háztartási 
gázfogyasztók száma örven-
detesen emelkedett, bár ta-
valy mérsékeltebb — 11 szá-
zalékos — volt az ütem. Az 
ú j fogyasztók többségét az ú j 
építésű — gázzal ellátott — 
lakásokba beköltözők tették 
ki. " Mint köztudott, Szeged 
1967-ben indult el a föld-
gázra átállás 'út ján, bár ez 
az út igen göröngyösnek mu-
tatkozott. 

A földgázprogram végre-
hajtása tavaly sem haladt 
megfelelő ütemben, s az ere-
detileg 1970-re tervezett, 
majd többszöri módosítással 
1972-re eltolt határidő sem 
látszik véglegesnek, valószí-
nű csak a jövő esztendő vé-
gére mondhat juk el, hogy 
mindenütt földgázzal fűte-
nek Szegeden. Ügy tervez-
ték, hogy Szeged belvárosát 
már 1971 Végére átáll í t ják 
földgázra, de az ott levő 2300 
fogyasztó közül még jelenleg 
is "több mint 300-an városi 
gázt használnak. 

A földgázfogyasztók száma 
a 2" ezer városi gázt fogyasz-
tó átállításával együtt közel 

ku Béla és Komócsin Zol-
tán, az MSZMP -Politikai Bi-
zottságának tagjai, a Köz-
ponti Bizottság titkárai, 
Benkei András belügymi-
niszter, Péter János külügy-
miniszter, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának tagjai, 
dr. Csanádi György közieke- kormanya targyalasokat foly-
dés- és postaügyi miniszter, ^at. • 
Gyencs András és Katona Megállapodás született a f -
Isfwán. a Központi Bizott- is> h o g y az MSZMP Köz-
ság osztályvezetői fogadták. P o n ü Bizottsaganak es a 
Jelen volt a fogadtatásnál A. Magyar Népköztársaság Mi-
M. Szorokin követtanácsos, nisztertanácsának meghívá-
a Szovjetunió budapesti s a l a 1972-ben szovjet part-
nagykövetségének ideiglenes é s kormányküldöttség tesz 
ügyvivője is. látogatást a Magyar Nép-

t köztársaságban. 
Megvitatták a nemzetközi 

Közlemény Kádár János- helyzet és a nemzetközi 
nak a Szovjetunióban tett kommunista és munkásmoz-
látogatásáról: galom néhány kérdését is. 

Kádár János, a Magyar Hangsúlyozták a Szovjetunió 
Szocialista Munkáspárt Köz- Kommunista Pár t j a és a 
ponti Bizottságának első tit- Magyar Szocialista Mun-
kára a Szovjetunió Kommu- káspárt eltökéltségét, hogy a 

\ nista Pár t ja Központi Bi- jövőben is hozzájárulnak a 
zottságának meghívására szocialista országok sokolda-
február 11—14. között nem lú együttműködése és egy-

Sokat érő tayaszias eső 
n folyók vízállását mág nem befolyásolja a csapadék 
Az Alföld déli részén több A Gabonatermesztési Ku- hétfőn tizenöt milliméter kö-

mint két hónapon keresztül tató Intézetben dr. Erdei Pé- rüli csapadékot mértek. Ez 
tartott az évtizedek óta nem ter osztályvezető elmondotta, már olyan mennyiség, ami 
tapasztalt téli aszály. Más hogy az időjárás viszontagsá- feltétlenül érezteti hatását, 
esztendőkben ugyanis ilyen- gainak kitett őszi vetések kedvezően segíti a gabona-
kor rendszerint mér a belvi- több helyen megsínylették a félék fejlődését, későbbi bok-
zek okoznak gondot és nem a fagyot és az aszályt egy- rosodásút. 
szárazság. Az idén körűibe- arúnt. Az elkövetkező hetek . , , , . .. 
lül harminc milliméterrel ke- időjárásának alakulásától - f n a g ,y .O D D toiyok vizaiia-
vesebb csapadékot mértek az függ, hogy az őszi árpa és ? a t e g y e l . o r c n e ™ befolyasol-
átlagosnál, pedig már decem- az egyes búzafajták hogyan J a a z e s o z e s - Szegednel at-
berben is számottevő meny- heverik ki a károsodást A ff f f f ed<rf u t a " i s m e t 

riyiséggel maradt adós a tél 3 k a r o s o . d a s t A apadó tendenciát mutat a 
kezdeti időszaka. Jelenleg a mostani helyzetben rendkívül Tisza. A jelenleginél sokkal 
talajvíz még a mélyebbfek- örvendetes a régóta várt csa- nagyobb mennyiségű csapa-
vésű körzetekben is legalább padék megérkezése. d ? k lehulásánál is napok, 
másfél méterrel húzódik a . - - . . . . sot hetek szuksegesek ahhoz, 
felszíni réteg alatt. Mindez A Meteorológiai Jntézet hogy a Tisza alsó szakaszá-
nagymértékben befolyásolja a szegedi állomásától kapott nak jelentősebben emelked-
mezőgazdasági termelést. jelentés szerint vasárnap és jen a szintje. 

LUNA—2O 
A Szovjetunióban hétfőn felbocsátották a Luna—20 

automatikus űrállomást. A Luna—20 rendeltetése az, hogy j 
további kutatásokat, végezzen a Holddal és a Hold körüli 
térséggel kapcsolatban. 

Az űrállomás elindítása a Hold felé Föld körüli mű-
holdpályáról történt. Az űrállomás az előzetes számítások-
hoz közel álló pályán halad. 

A beérkezett telemetrikus adatok tanúsága szerint a 
Luna—20 fedélzeti és energiaszolgáltató rendszerei normá-
lisan működnek. 

Somogyi Károlyné felvétele 
Esó áztatta tegnap a várost. Képünkön: szegedi utcarészlet 

4 ezerrel — 42 százalékkal 
— nőtt. Ez a növekedés 
csaknem teljes egészében a 
szegedi földgázfogyasztók 
számának bővüléséből adó-
dott. Szegeden a föidgázfo-
gyasztók száma az elmúlt 
év végén meghaladta a 10 
ezret, és másfélszerese az 
egy évvel korábbinak. A sta-
tisztikai összegezésből a kö-
vetkező számadatok jelzik a 
mostani állapotokat: 

1971 végén a megyében 12 
ezer 900 háztartásban volt 
földgáz, és 7500 helyen vá-
rosi gáz, összesen tehát 20 400 
gázfogyasztót tartottak nyil-
ván Csongrád megyében. Eb-
ből Szegeden 10 400 földgáz-
fogyasztó és 7500 városi gáz-
fogyasztó volt az elmúlt év 
végén. Érdekes az is, hogy 
mennyit fogyaszt egy-egy 
háztartás: tavaly átlagosan 
több mint 900 köbméter 8000 
kalóriásra átszámított gázt 
használtak el háztartáson-
ként. 

A villamosenergia-fogyasz-
tók száma is gyarapodott ta-
valy: 3,5 ezerrel több ház-
tartásban volt villany 1971-
ben, mint az előző évben, 
így jelenleg a környező köz-
ségek lakásainak 70 százalé-
kában van villany. A ház-
tartások villamosításának, a 
háztartási munkák gépesíté-
sének előrehaladása követ-
keztében a háztartási fo-
gyasztók évről évre több vil-
lamos energiát használnak 
fel, de még így is elmarad 
az egy háztartásra jutó ener-
giafogyasztás mennyisége az 
országos átlagtól, ál lapít ják 
meg a statisztikai összefog-
lalóban. Csongrád megyében 
egy háztartás havonta 42 ki-
lowattóra energiát használ el, 
míg az országos átlag 54 ki-
lowattóra. 

A víz- és csatornaellátott-
ságban meglevő aránytalan-
ság az elmúlt évben sem 
enyhült. Míg a vízhálózatba 
közvetlenül bekapcsolt laká-
sok száma közel 3 ezerrel, 
addig a csatornahálózatba 
bekapcsoltaké csak 1600-zal 
nőtt. 

Parlamenti 
képviselő-
csoportok 

vezetőinek 
értekezlete 

Hétfőn a Parlamentben ér-
tekezletet tartottak az or-
szággyűlés tisztségviselői, a 
parlamenti állandó bizottsá-
gok elnökei és a képviselő-
csoportok vezetői A tanács-
kozáson Apró Antal, az or-
szággyűlés elnöke tájékoz-
tatta a képviselőket az or-
szággyűlés 1972. évi munka-
programjának tervezetéről, 
ismertette az állandó bizott-
ságok és a képviselőcsopor-
tok soron következő felada-
tait. 

Ezt követően dr. Korom 
Mihály igazságügy-miniszter 
az idén beterjesztésre kerülő 
törvényjavaslatokat ismer-
tette, majd Barcs Sándor, az 
Interparlamentáris Unió ma-
gyar csoportjának elnöke az 
IPU tevékenységéről adott 
tájékoztatást. 


