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Leonyid Brezsnyev A szegedi munkásőrök 
Havannába érkezeti egységgyűlése 

Kitüntetések - Újoncok esküléiete Leonyid Brezsnyev, az 
SZKP Központi Bizottságá-
nak főtitkára a Kubai Kom-
munista Párt Központi Bi-
zottságának és a kubai kor-
mánynak a meghívására hét-
főn reggel, moszkvai idő sze-
rint 8 órakor hivatalos ba-
rá*i látogatásra Havannába 
Indult. 

Az SZKP KB főtitkárát út-
jára elkísérte Gromiko kül-
ügyminiszter, az SZKP Poli-
tikai Bizottságának tagja, 
Scserbickij, az Ukrán Kom-
munista Párt Központi Bi-
zottságának első titkára, az 
SZKP Politikai Bizottságá-
nak tagja, Romanov, az 
SZKP leningrádi területi bi-
zottságának titkára, Katusev, 
az SZKP Központi Bizottsá-
gának titkára, Bugajev pol-
gári repülésügyi miniszter és 
több más hivatalos szemé-
lyiség. 

Leonyid Brezsnyev, az 
SZKP Központi Bizottságá-
nak főtitkára, úton Kuba fe-
lé, rövid időre megszakítot-
ta ú t já t Üj-Fundlandban. 
Brezsnyevet kanadai hivata-
los személyiségek fogadták a 
ganderi repülőtéren. 

Hétfőn — közép-eurőpai 
Idő szerint a késő esti órák-
ban — hivatalos baráti íár 
togatásra Kubába érkezett 
Leonyid Brezsnyev. 

A zászlódíszbe öltözött ha-
vannai Jósé Marti repülőté-
ren tízezrek szorongtak, hogy 
személyesen is tanúi lehesse-
nek a történelmi pillanatnak, 
amikor a szovjet párt főtit-
kára, először lép Latin-Ame-
rika fö ld jé re A 15 órás uta-
zás után a gépből kilépő Le-
onyid Brezsnyevet „bienveni-
do" — „dobro pazsalovaty* 
kiáltásokkal köszöntötte az 
ünneplő tömeg. 

Az SZKP KB főtitkára 
mosolyogva, barátságosan in-
tegetve köszöntötte a havan-
naiak tízezreit, majd a foga-
dására Fidel Castróval az 
élükön megjelent kubai köz-
életi személyiségeket, a dip-
lomáciai képviseletek vezető-
i t Közben a tömeg hossza-
san éltette a szovjet népet és 
Leonyid Brezsnyevet. 

Leonyid Brezsnyevet ágyúk 
21 össztüze köszöntötte. A ze-
nekar eljátszotta a Szovjet-
unió és Kuba állami himnu-
szát. Leonyid Brezsnyev és 
Fidel Castro elléptek a dísz-
század e lő t t 

A repülőtéri ünnepség után 
Brezsnyev és Fidel Castro 
motoros rendőrök díszkísére-
tében nyitott gépkocsin ha j -
tott végig a repülőtértől a 
szálláshelyig vezető mintegy 
30 kilométeres útszakaszon. 
Becslések szerint csaknem 

másfél millióan köszöntötték 
a kubai nép nagy b a r á t j á t 
(A délelőtti órákban külön-
vonatokkal, gépkocsikkal és 
autóbuszokkal, tízezrek ér-
keztek Havannába az ország 
különböző részeiből.) Sok he-
lyütt a dolgozók ezrei kia-
báltak oroszul: „Brezsnyev 
elvtárs, Kuba népe szeretet-
tel fogad téged", vagy „Kö-
szönjük a támogatást". Az 
utcák felett átívelő, a sudár 
pálmafákhoz rögzített hatal-
mas jelmondatok, a két nép 
barátságát, az Internaciona-
lizmust, a hős szovjet népet 
éltették. 

Tízezrek lobogtatták ke-
zükben a Granma hétfői szá-
mát, amely címoldalán. 
Brezsnyev arcképét közölte. 
Ilyen tömegdemonstrációval, 
ilyen közvetlen szeretettel — 
még nem fogadtak külföldi 
vendéget Havannában. 

Kedden megkezdődnek a 
hivatalos tárgyalások. A 
szovjet küldöttséget Leonyid 
Brezsnyev, a kubait Fidel 
Castro vezeti Este — közép-
európai idő szerint az éjsza-
kai órákban — Leonyid 
Brezsnyev barátsági gyűlésen 
találkozik a havannaiak 
százezreivel. 

Az egységgyűlés résztvevőinek egy csoportja 

A SZOT elnöksége tárgyalta : 

A nők helyzete 
«sz egészségügyben 

A SZOT elnöksége tegnap, 
hétfőn ülést tartott, amelyen 
az egészségügyben dolgozó 
nők helyzetéről tárgyalt. 

Az orvos-egészségügyi dol-
gozók szakszervezetének je-
lentése rámutat, hogy a nő-
politikai határozatok végre-
hajtásának az egészségügyi 
ágazatban különösen nagy a 
jelentősége, mert Itt a dol-
gozóknak több mint három-
negyede nő. A nőpolitikái in-
tézkedések végrehajtásának 
sok területen kedvező a ha-
tása. Fokozottan segítik pél-
dául a nők továbbtanulását 

Ennek eredményeit jelzik, 
hogy az orvosok soraiban a 
nők aránya 1964 óta 25-ről 
34,3 százalékra emelkedett. 
Csaknem kétharmaduk a 
szakorvosi képesítést is meg-
szerezte. A szakmai vezetés-
ben elfoglalt helyük azonban 
nincs arányban képzettsé-
gükkel. A megyei vezető 
kórházak 515 főorvosa közül 
csupán 32 kerül ki a nők so-
raiból. A szakszervezet szük-
ségesnek tart ja, hogy minde-
nütt tervszerűen készítsék fel 
a nőket vezetői munkakörök-
re. (MTI) 

A szövetkezetek 
teljesítik feladataikat 

Az OSZT ülése 
Az Országos Szövetkezeti 

Tanács dr. Molnár Frigyes 
elnökletével megtartott hét-
fői ülésén a szövetkezetek 
idei feladataival foglalkozott. 
Időszerűséget adott az ülés-
nek az a körülmény, hogy 
5700 hazai szövetkezet köz-
gyűlésein e napokban tár-
gyalják az elmúlt évi mun-
ka tapasztalatait és határoz-
zák meg az idei célokat. Az 
OSZT megállapította, hogy a 
szövetkezeti ágazatok az el-
fnúlt évben sikeresen telje-

sítették feladataikat; hozzá-
járultak a népgazdasági ter-
vek teljesítéséhez, és a tagok 
jólétének növeléséhez. Ered-
ményesen vettek részt a leg-
fontosabb gazdaságpolitikai 
célok, a párt és a kormány 
határozatinak megvalósításá-
ban. 

Különösen sikeresnek ítél-
ték a szövetkezetek munká-
ját a mezőgazdasági és az 
ipari termelés növelésében, a 
fogyasztók igényeinek kielé-
gítésében és a lakáshelyzet 
javításában, 

Bíró József 
az NSZK-ban 

Dr. Bíró József külkeres-
kedelmi miniszter dr. Hans 
Friedrichs szövetségi gazda-
sági miniszter meghívására 
néhány napos hivatalos lá-
togatásra az NSZK-ba uta-
zott. 

NSZK-beli tartózkodása 
idején Helmuth Kern ham-
burgi gazdasági szenátor 
meghívásának eleget téve dr. 
Bíró József Hamburgba is 
ellátogat 

Vasárnap szokásos évi ün-
nepi egységgyúlését tartotta 
meg a textilművek nagyter-
m é b e a szegedi Gera Sán-
dor ü.jiikásőr-zászlóalj. Az 
eseményen — melyen tava-
lyi munkájukat értékelték az 
egység tagjai, valamint az ú j 
munkásőrök letették az esküt 
— részt vett dr. Komócsin 
Mihály, a Csongrád megyei 
tanács elnöke, Sípos Géza, az 
MSZMP Szeged városi bizott-
ságának első titkára, dr. Bi-
czó György, Szeged megyei 
város tanácsának elnöke, 
Kocsis Mihály, a Munkásőr-
ség Országos Parancsnoksá-
gának szakcsoportvezetője, 
valamint a társadalmi és tö-
megszervezetek, a vállalatok 
és a társfegyveres testületek 
több képviselője is. 

A Himnusz elhangzása után 
Fükő József egységparancs-
nok értékelte a tavalyi ki-
képzési év eredményeit. Tá-
jékoztatta a gyűlés résztve-
vőit a nemzetközi helyzet 
változásairól, az ország épí-
tőmunkájának eredményei-
ről. Beszámolt arról, hogy az 

Viefnami missziovezefők 
látogatása Fehér Lajosnál 

Fehér Lajos, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese hét-
főn — kérésükre — fogadta 
Dang Tran Ngoant, a Viet-
nami Demokratikus Köztár-
saság, és Nguyen Thant, a 
Dél-vietnami Köztársaság bu-
dapesti nagykövetségének 
ideiglenes ügyvivőjét 

A vietnami diplomaták át-
adták a Vietnami Demokra-
tikus Köztársaság kormányá-
nak és a Dél-vietnami Köz-
társaság ideiglenes forradal-
mi kormányának a vietnami 
háború befejezéséről és a bé-
ke helyreállításáról szóló pá-
rizsi megállapodás aláírása 
első évfordulója alkalmából 
közzétett nyilatkozatait, ame-
lyek megvonják az aláírás 
óta eltelt időszak mérlegét. 

A nyilatkozatokat átvéve. 
Fehér Lajos miniszterelnök-
helyettes egyebek között 
hangsúlyozta: a párizsi meg-
állapodások a hős vietnami 
nép és az igazságos harcát 
mindvégig következetesen tá-

mogató testvéri szocialista 
országok, valamint a vele 
szolidáris békeszerető és ha-
ladó erők történelmi jelen-
tőségű győzelme. 

A továbbiakban a minisz-
terelnök-helyettes a kor-
mány cselekvő támogatásáról, 
a magyar nép testvéri szoli-
daritásáról biztosította a Vi-
etnami Demokratikus Köz-
társaságot és a Dél-vietnami 
Köztársaság ideiglenes forra-
dalmi kormányát, az egész 
vietnami népet abban a harc-
ban, amelyet a párizsi meg-
állapodások valamennyi ér-
dekelt fél részéről történő 
maradéktalan végrehajtásá-
ért, hazája újjáépítéséért 
folytat. A Magyar Népköz-
társaság a nemzetközi ellen-
őrző és felügyelő bizottság-
ban vállalt tagságával a jö-
vőben is — mint eddig — 
hozzá kíván járulni a párizsi 
megállapodások megvalósí-
tásához, 

MSZMP városi végrehajtó 
bizottsága januárban érté-
kelte az egység tavalyi mun-
káját , s megállapította, hogy 
feladataikat végrehajtották. 
Tartalmában és módszerében 
fejlődött a munkásőrök ki-
képzése és politikai nevelése. 
Ez utóbbi azért is fontos, 
mert a munkásőröknek ér-
teniök kell a párt politiká-
ját, hogy e politika aktív 
szószólói, képviselői és meg-
valósítói lehessenek. 

Az 1973-as kiképzési év 
eredményeiről szólva az egy-
ség parancsnoka elmondotta, 
hogy a szegedi munkásőrök 
közül tavaly 12-en részesül-
tek kitüntetésben, s ugyan-
ennyien az országos parancs-
nok dicséretében. Közülük 
ötvennek van kormányki-
tüntetése, 250-en vesznek 
részt a szocialista brigád-
mozgalomban, 264-en pedig 
Kiváló dolgozó cím tulajdo-
nosak Tehát helytállnak mun-
kahelyükön, és önként vál-
lalt fegyveres szolgálatuk-
ban egyaránt. Kérte az üze-
mek, a vállalatok párt- és 
gazdasági vezetőit, segítsék a 
jövőben is a munkásőröket 
abban, hogy teljesíthessék 
fe ladataikat 

Ezután gratulált a csong-
rádi egység személyi állomá-
nyának abból az alkalomból, 
hogy elnyerték a megye leg-
jobb munkásőregysége c ímet 
S egyúttal bejelentette, hogy 
a szegedi egység ellátó rész-
lege bizonyult a legjobbnak 
a Csongrád megyei munkás-
őregységek ellátói közüL Vé-
gül köszöntötte az ú j mun-
kásőröket, s megköszönte a 
leszerelő, tartalékállomány-
ba kerülő munkásőrök eddig 
végzett áldozatos m u n k á j á t 

Ezután Sípos Géza és Fü-
kő József kitüntetéseket 
nyújtott át. A zászlóalj leg-
jobb százada címet és okle-
velet a harmadik század 
nyerte el, Dobó József szá-
zadparancsnok pedig Kiváló 
parancsnok kitüntetésben ré-
szesült. A zászlóalj legjobb 
szakasza címet és oklevelet, 
valamint az ezzel járó ván-
dorzászlót a harmadik szá-
zad harmadik szakasza nyer-
te el, Tombácz István sza-
kaszparancsnok pedig Kiváló 
parancsnok kitüntetést ka-
pott. 

Kiválómunkásőrijelvényt 
nyúj to t tak á t 25 munkásőr-

nek, dicsérő oklevelet pedig 
húszan kaptak. 

Ezután a városi pártbizott-
ság végrehajtó bizottsága ne-
vében Sípos Géza köszöntöt-
te az egység munkásőreit, 
megköszönte tavalyi eredmé-
nyes munkájukat . Méltatta a 
rá juk háruló feladatok fon . 
tosságát, hogy milyen nagy 
felelősség és tisztesség mun-
kásőrnek lenni. Éppen ezért 
külön köszönet és tisztelet 
jár azoknak, akik a gazda-
sági életben végzett munká-
juk mellett még fegyverrel 
is védik szocialista vívmá-
nyainkat. Végül minden 
munkásőrnek további 
eredményes munkát k íván t 

Sípos Géza, és Mákos Ist-
ván, a munkásőrség megyei 
parancsnoka ezután kitünte-
téseket adott á t 

Tizenöt éves szolgálatuk 
elismeréséül a munkásőrség 
országos parancsnoka Szol-
gálati Érdeméremmel tüntet-
te ki Gábor István, Király 
Sándor, Mészáros József. 
Molnár János, Muskó Fe-
renc, Ördögh Ferenc, Péter 
András, Sípos Sz. Sándor, 
Szaniszló János, Szappanos 
Mihály, Szécsi János, Sziro-
vica Péter, Tóth István, Úr-
ban Antal, Vass Károly és 
Bakaity József munkásőrö-
ket. Tízéves szolgálatért Szol-
gálati Érdemérmet 25 mun-
kásőrnek nyújtottak á t Hu-
szonhat leszerelő munkásőr-
nek emlékérmet és emlékla-
pot adtak át, köztük Bozókl 
Ferencnek 17 éves szolgála-
táért. Munkásőr emlékjel-
vényt és emléklapot az egy.-
ség 25 tagjának adtak á t A 
kitüntetettek, a leszerelők és 
a tartalékállományba kerü-
lők nevében Labdi Gizella 
mondott köszönetet. 

Ezután a szegedi I f jú Gár-
da egység tagjai köszöntöt-
ték a zászlóaljat, majd az ú j 
munkásőrök tették le ünne-
pélyesen az eskü t Szappanos 
Mihály tartalékállományba 
kerülő munkásőr nyújtotta 
át jelképesen fegyveréi Ruch 
József ú j munkásőrnek. Vé-
gül a Gutenberg utcai álta-
lános iskola énekkara adott 
kedves műsort a szegedi 
munkásőrök tiszteletére. Az 
ünnepi egységgyúlés az In-
ternacionálé hangjaival ér t 
véget 


