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Befejeződtek a magyar 
csehszlovák tárgyalások 

Hazaérkezett a Kádár János vezette 
párt- és kormányküldöttségünk 

A csehszlovák ipar egyik 
központjába, a csehszlovák 
munkásság nagy hagyomá-
nyú fellegvárába látogatott 
el pénteken a Kádár János 
vezette magyar párt- és 
kormányküldöttség. Az útra 
Gustáv Husák és Lubomir 
Strougal is elkísérte dele-
gációnkat. 

Reggel úton Plzen felé, a 
nyugat-csehországi megye 
határán küldöttségünket ün-
nepélyesen, nagy szeretettel 
fogadták a helyi vezetők-

Ünnepélyes fogadtatás 
várta a magyar és a cseh-
szlovák párt- és állami ve-
zetőket a százötvenezer la-
kosú Plzenben is. A város-
ba Kádár János és Gustáv 
Husák nyitott gépkocsin ér-
kezett. 

Városszerte magyar és 
csehszlovák zászlók, vörös 
lobogók díszítették a háza-
kat, transzparensek éltették 
a két nép megbonthatatlan, 
testvéri barátságát. A me-
gyei pártbizottság székházá-
ban Jan Simek, a bizottság 
vezető titkára tájékoztatta 
a vendégeket a megye és a 
város életéről, fejlődéséről. 

Az idén éppen 115 éves 
plzeni Skoda-gyár, a jelen-
legi V. I. Lenin_üzem, aho-
vá a megyei pártbizottság-
ról vezetett küldöttségünk 
útja. A gyáróriás, amely 
több mint negyvenezer em-
bert foglalkoztat és évente 
több mint ötmilliárd koro-
na értékű terméket állít elő, 
nemcsak Európa- hanem 
világszerte is ismert és el-
ismert. 

A Skoda-gyárral való ta-
lálkozás záróaktusaként Ká-
dár János munkagyűlésen 
szólt az egybegyűlt dolgo-
zókhoz. Felszólalt a gyűlé-
sen Gustáv Husák is. A 
gyűlés végén Vaclav Klai l , 
a Lenin-művek vezérigazga-
tója egy öntőt ábrázoló mű-
vészi kivitelű bronzszobrot 

Kádár János és Gustáv Husák, útban a Skoda Művekbe, üdvözli a pilsenieket 

nyújtott át Kádár János-
nak. Küldöttségünk a fi-
gyelmességet Kiss István 
Proletár című szobrával vi-
szonozta. 

A látogatás végén a több 
ezres munkássereg még egy-
szer nagy szeretettel kö-
szöntötte küldöttségünket. 

A rendkívül baráti han-
gulatú, szívélyes légkörű 
plzeni látogatás után a ma-
gyar és csehszlovák állam-
férfiak kora délután visz-
szautaztak a csehszlovák: 
fővárosba. 

A Prágai Várban a ma-

gyar és a csehszlovák párt-

és kormányküldöttség — 
élén Kádár Jánossal, illet-
ve Gustáv Husákkal — meg-
tartotta a zárótárgyaláso-
kat. 

Hivatalos baráti látogatá-
sának befejezésével pénte-
ken 18 óra után repülőgé-
pen hazautazott Prágából a 
Kádár János vezette ma-
gyar párt- és kormánykül-
döttség. A küldöttség foga-
dására a Ferihegyi repülő-
téren megjelentek: Benke 
Valéria, Biszku Béla, Né-
meth Károly, a z MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
jai, Pullaj Árpád, a Köz-
ponti Bizottság titkára, Hu-

szár István, a Miniszterta-
nács elnökhelyettese, Benkei 
András belügyminiszter, 
Bondor József építésügyi és 
városfejlesztési miniszter, 
dr. Csanádi György közle-
kedés- és postaügyi minisz-
ter, dr. Szekér Gyula ne-
hézipari miniszter, Gyenes 
András, az MSZMP K B 
külügyi osztályának vezető-
je, Hollai Imre és Roska 
István külügyminiszter-he-
lyettesek. Jelen volt a fo-
gadásnál dr. Zoltán Rabay, 
a Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság budapesti nagy-
követségének ideiglenes ügy-
vivője is. 

Közlemény a magyar párt- és kormány-
küldöttség csehszlovákiai látogatásáról 

Csehszlovákia Kommunista 
Pártja Központi Bizottságá-
nak és a Csehszlovák Szocia-
lista Köztársaság kormányá-
nak meghívására a Magyar 
Népköztársaság párt- és kor-
mányküldöttsége Kádár Já-
nosnak, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizott-
sága első titkárának vezeté-
sével 1974. április 10. és 12. 
között hivatalos baráti láto-
gatást tett a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaságban. 

A küldöttséget a két or-
szág hagyományos barátságá-
nak szellemében mindenütt 
szívélyesen fogadták. A ta-
lálkozók hozzájárultak a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt 
és Csehszlovákia Kommu-
nista Pártja, valamint a két 
ország dolgozói barátságának 
további elmélyítéséhez. 

A magyar párt- és kor-
mányküldöttség a testvéri 
barátság és elvtársi megér-
tés szellemében tárgyaláso-
kat folytatott a dr. Gustáv 
Husák, Csehszlovákia Kom-
munista Pártja Központi Bi-
aottsasának főtitkára vezette 

csehszlovák párt- és 
mányküldöttséggel. 

I . 

kor-

A két küldöttség áttekin-
tést adott a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt X., illetve 
Csehszlovákia Kommunista 
Pártja X IV . kongresszusán 
elfogadott határozatok végre-
hajtásáról, a szocialista épí-
tésben elért eredményekről, 
valamint feladatokról. Nagy-
ra értékelték azokat a sike-
reket, amelyeket a magyar 
és a csehszlovák nép marxis-
ta—leninista pártja vezetésé-
vel elért. 

Megelégedéssel állapították 
meg, hogy a két pártnak és 
a két országnak a marxiz-
mus—leninizmus és a prole-
tár internacionalizmus alap-
elvein nyugvó kapcsolatait a 
teljes bizalom, az egyre szo-
rosabb téstvéri együttműkö-
dés és a kölcsönös megértés 
jellemzi. Országaik baráti 
kapcsolatai a 25 évvel ez-

előtt aláírt és az 1968-as 
évben megújított barátsági, 
együttműködési és kölcsönös 
segítségnyújtási szerződés 
szellemében eredményesen 
fejlődnek. 

Hangsúlyozták eltökéltsé-
güket, hogy továbbra is szün-
telenül erősítik a barátság 
szálait a szocializmust építő 
magyar és csehszlovák nép 
között. A jövőben is vállvet-
ve küzdenek a közös célok 
megvalósításáért, egyesítve 
erőiket a szocializmus és a 
béke érdekében. Tovább szé-
lesítik és mélyítik a közvet-
len együttműködést pártjaik, 
állami szerveik, a társadalmi 
szervezetek között. 

Kiemelték, hogy gazdasági 
és műszaki-tudományos 
együttműködésük sokolda-
lúan fejlődik. Gyorsan nö-
vekszik az árucsere-forga-
lom, a gazdasági együttmű-
ködés jelenlegi állása szilárd 
alap a következő időszak köl-
csönös gazdasági kapcsolatai 
fejlesztéséhez. 

A gazdasági kapcsolatok 
taeráfobfejlesztésének legidő-

szerűbb feladata az 1976— 
1980. évekre szóló népgazda-
sági tervek egyeztetése. Je-
lentős előrelépésnek tekin-
tik, hogy a központi tervező 
szervek megállapodtak az 
alapvető nyersanyagok és 
termékek cseréjében. A terv-
egyeztetés további meneté-
ben a feldolgozóipar együtt-
működési feladatainak meg-
határozására összpontosíta-
nak. Nagy jelentőséget tulaj-
donítanak a Duna magyar— 
csehszlovák szakasza közös 
komplex hasznosításának az 
energiatermelés, a folyami 
közlekedés, az árvízvédelem, 
az öntözés szempontjából. 
Mindkét kormány intézke-
dett az építkezés előkészíté-
sére. A két ország népgazda-
sága számára jelentős az 
Adria-kőolajvezeték megépí-
tése. Közös érdekű feladat-
nak tekintik a folyóvizek 
tisztaságának védelmét. 

Fontosnak tartják az 
együttműködést a gépipar-
ban, a személy- és tehergép-
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illést tartott az MSZMP 
Csongrád megyei bizottsága 

Csütörtökön Szabó Sándornak, a megyei pártbizottság 

titkárának elnökletével ülést tartott Szegeden az MSZMP 

Csongrád megyei bizottsága. Az eseményen jelen volt és 

felszólalt Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkára is. 

Elsőként személyi ügyben döntött a megyei pártbi-

zottság. Dr. Komócsin Mihályt, a megyei párt-végrehajtó-

bizottság tagját, a megyei tanács elnökét egyhangúlag meg-

választotta a megyei pártbizottság első titkárának. 

A pártbizottság ezután megtárgyalta a megyei párt-

végrehajtóbizottságnak a káder- és személyzeti munka 

helyzetéről és a Központi Bizottság 1973. november 28-i 

határozatának végrehajtásával összefüggő megyei felada-

tokról adott jelentését, amelyhez dr. Németh Lajos, a me-

gyei pártbizottság titkára fűzött szóbeli kipgészítést. A vi-

tában a következő elvtársak szólaltak fel: dr. Sándor Já-

nos, az MTA Szegedi Biológiai Központja személyzeti osz-

tályának vezetője, Labádi Sándor, a szentesi városi párt-

bizottság titkára, Török József, a vásárhelyi városi párt-

bizottság első titkára, Szönyi Ferenc, a makói járási párt-

bizottság első titkára, Nagy Tibor, az MSZMP Központi 

Bizottsága osztályvezető-helyettese. Vajda György, a DÉ-

MÁSZ igazgatója, id. Krajkó András nyugdíjas (Szeged), 

dr. Vezér Károly, a makói városi pártbizottság első titkára, 

dr. Kovács József, a szegedi járási pártbizottság első tit-

kára. 

A megyei pártbizottság egyhangúlag elfogadta az elő-

terjesztéseket és határozatot hozott a további tenniva-

lókról. 

A továbbiakban Gyárfás Mihály, a megyei pártbizott-

ság osztályvezetője adott kiegészítést a megyei párt-végre-

hajtóbizottság jelentéséhez, amely a Központi Bizottság 

1970 februári ifjúságpolitikai határozata végrehajtásának 

megyei tapasztalatairól és a további feladatokról szólt. A 

vitában a következő elvtársak vettek részt: Fekete Gyula 

vásárhelyi főiskolai igazgató, Bánvölgyi Mátyásné, a HÓ-

DIKÖT KISZ-vb tagja, Juratovics Aladár, az NKFV szege-

di üzemvezetője, Szögi Béla, a KISZ megyei bizottságának 

első titkára, Szabó Sándor, a Szegedi Ruhagyúr igazgatója 

és Széchényi Lajos, a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság 

pártbizottságának titkára. 

A pártbizottság az előterjesztéseket egyhangúlag elfo-

gadta, és határozatot hozott a további feladatokról. Mind-

két témával kapcsolatban úgy döntött, hogy néhány héten 

belül ismertető közleményt kell megjelentetni a megye két 

napilapjában. 

Végül Szabó Sándor, a megyei pártbizottság titkára, a 

megyei párt-vb megbízásából, a megyei pártbizottság ne-

vében meleg hangon mondott köszönetet Győri Imrének, a 

Központi Bizottság titkárának azért a több mint tizenkét 

esztendei felelősségteljes munkáért, amelyet Csongrád me-

gye érdekében végzett. Szavaira válaszolva Győri Imre 

megköszönte az együtt töltött eredményes és tartalmas éve-

ket, s a pártbizottság út ján jókívánságait fejezte ki a me-

gye kommunistáinak, lakosságának. 

Ülést tartott 
Szeged megyei véres tanácsa 

Pénteken, a kora délelőtti órákban, ülést tartott Szeged 

megyei város tanácsa. 

Az ülésen a Hazafias Népfront Szeged városi bizott-

sága elnökségének javaslatára a Csongrád megyei tanács 

tagjának megválasztották dr. Perjést Lászlót. 

Ülést tartott 
a Csongrád megyei tanács 

Pénteken délelőtt Szegeden ülést1 tartott Csongrád me-

gye tanácsa. 

Az eseményen jelen volt Borbándi János, a Miniszter-

tanács elnökhelyettese és dr. Papp Lajos államtitkár. a Mi-

nisztertanács Tanácsi Hivatalának Hn;•.:• is. 

Az ülésen a tanács felmentette elnöki tisztéből dr. Ko-

mócsin Mihályt, majd a Hazafias Népfront Csongrád me-

gyei bizottsága' elnökségének javaslatára dr. Perjési Lász-

lót megválasztotta a. megyei tanács elnökeve. 


