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Elbúcsúztatták a Havannába utazó 
magyar VIT-küIdöttsécet 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

töneiben és koncentrációs 
táboraiban szenvedő haza-
fiaknak. Követeljék a közel-
keleti kérdés Igazságos és 
tartás rendezését, a dél-
afrikai fajüldöző rezsimek 
felszámolását. Fejezzék ki, 
hogy népünk, ifjúságunk 
szolidária a társadalmi fel-
emelkedésünkért, a hala-
dásért, a kolanializmus, a 
reokolonlalizmus, a faji 
megkülönböztetés, a fasizmus 
ellen küzdő népekkel és azok 
ifjúságával. 

Vegyenek aktívan részt a 
fesztivál valamennyi rendez-
vényén. A politikai. vitákon, 
fórumokon felkészülten, el-
vileg szilárdan, okosan és 
őszintén beszéljenek, legye-
nek érdeklődőek más fiata-
lok más népek sorsa iránt. 

Vigyék el pártunk, társa-
dalmunk, egész népünk szí-
vélyes, forró üdvözletét a 
kubai népnek. 

Mondják el mindenütt, mi-
lyen nagyra értékeli a ma-
gyar nép kubai barátaink 
következetes, elvi politikáját 
és annak sikereit. 

A küldöttség valamennyi 
tagja nehéz, de igen meg-
tisztelő megbízatással kel út-
ra, hogy a magyar fiatalok 
százezreinek követe, méltó 
képviselője legyen. Kívánom, 
hogy jó egészségben, élmé-
nyekben gazdagon és a jól 
végzett munka tudatával tér-
jenek majd vissza hazánkba. 

E gondolatok jegyében kí-

vánok a XI. világifjúsági és 

diáktalálkozóra utazó ma-

gyar küldöttség vezetőinek 

és tagjainak jó utat, eredmé-

nyes munkát, sok sikert 

Utunkat küldetésnek tekintjük 
Miután köszönetet mon-

dott a VIT-re Induló tár-
sainak nevében a pártnak és 
a kormánynak, hogy lehe-
tővé tették fiatalságunk 
képviselőinek részvételét a 
kubai seregszemlén, Maróthy 
László többek között a kö-
vetkezőket mondotta: 

A X I . Világifjúsági és 
Diáktalálkozó előkészítésé-
nek másfél éves szakasza 
meggyőzően bizonyltja, hogy 
a fesztivál sikere népünk 
es ifjúságunk szívügye. A 
Lenin születésnapjára meg-
hirdetett országos VIT-mű-
s zakón egymillió ember 
mozdult meg a KISZ hívó 
szavára. A fiatalok lelke-
sedébe magával ragadta a 
munkahelyek Idősebb dol-
gozóit is, akik az Ifjúsággal 
vállvetve teljesítették ön-
ként vállalt munkájukat. 
Az antiimperialista szolida-
ritás, a béke és a barátság 
nemes gondolata termé-
keny talajra lel nálunk. 
Kétszázezer dolgozó, tanuló 
és katona/jatal odaadó lel-
kesedése milliókkal ismer-
tette meg a fesztlválészmét 
os a szocialista Kubát a 
VIT-vetélkedőkün. 

Hangsúlyozta, hogy: Ha-
vannában — ha nem ls lét-
számban, de az ideológiai, 
politikai meggyőződés sok-

féleségét tekintve — több 
fiatal lesz, mint bármely 
korábbi fesztiválon, sokfé-
le nézetet valló emberek-
kel találkozunk majd. Mi 
az összekötő kapcsokat ke-
resve és erősítve mindig 
nyíltan és emelt fővel meg-
mondjuk majd, hogy pár-
tunk politikáját, a marxiz-
mus—leninizmus, a prole-
tár internacionalizmus, a 
szolidaritás eszméi vezérlik, 
hogy hazánk, a' fejlett szo-
cialista társadalmat építő 
Magyar Népköztársaság, 
amely elvi és történelmi 
okokból, népünk érdekei 
alapján a Szovjetunió szö-
vetségese, a szocialista or-
szágok védelmi és gazdasá-
gi közösségének tagja. Ez az 
elvi alap és politikai nyílt-
ság adott tekintélyt eddig 
is pártunknak és ha-
zánknak barát és ellen-
fél előtt Ezen az el-
vi alapon igyekszünk mi 
ls tárgyalni és barátkozni, az 
enyhülés, a leszerelés, a bé-
ke és a társadalmi hala-
dás ügyét szolgálni akkor is, 
ha kommunistákkal, s ak-
kor is, ha szociáldemokra-
tákkal, radikálisokkal, ke-
reszténydemokratákkal vagy 
a fejlődő országok képvise-
lőivel találkozunk. 

— Küldöttségünk dolga 

nehéz lesz, mert messzire 
utazunk, sűrű programot 
kell teljesítenünk, de hely-
zetünket és feladataink tel-
jesítését megkönnyíti, hogy 
a házigazdák nagyszerű 
emberek, jó barátok, ren-
díthetetlen elvtársak. Ame-
rika első szabad, szocialis-
ta országába utazunk. 

— A búcsú perceiben — 
mondotta végül Maróthy 
László — még egyszer hálá-
san köszönjük a bizalmat és 
a jókívánságokat. Vala-
mennyiünk nevében bizto-
sítom pártunk Központi Bi-
zottságát, kormányunkat, 
népünket és ifjúságunkat, 
hogy utunkat küldetésnek 
tekintjük. Tudjuk, hogy sok-
féle frontvonal húzódik a 
két világrendszer harcában 
— s mi valamennyien helyt 
akarunk állni. A tömegek 
szava politikát alakit — és 
mi azon leszünk, hogy a vi-
lág ifjúságának sokszínű, 
soknyelvű, sok eszmét kép-
viselő tömege jó irányba 
a lak í t# faz emberiség tor-
sát. megnatárózo politikát. 
Itt, a ^ ország színe előtt 
fogadjuk: méltók leszünk a 
küldetésre, újabb barátokat 
szerzünk népünknek, ha-
zánknak, a szocializmus és 
a béke ügyének. 

Elutaztak a VII Csongrád megyei küldöttei 

RÁDIÓTELEX 
SZOVJET 

KÜLDÖTTSÉG 
BUDAPESTEN 

Az európai biztonság és 
együttműködés magyar nem-
zeti bizottságának a meg-
hívására Alekszej Pavlo-
vics Sityikovnak, a Legfelső 
Tanács Szövetségi Tanácsa 
elnökének, az európai biz-
tonság és együttműködés 
szovjet bizottsága elnöké-
nek vezetésével hétfőn kül-
döttség érkezett Budapest-
re. Fogadására a Ferihegyi 
repülőtéren megjelent Kál-
lai Gyula, a Hazafias Nép-
front • Országos Tanácsa és 
az európai biztonság és 
együttműködés magyar nem-
zeti bizottságának elnöke. 

GÁSPÁR SÁNDOR 
FOGADTA 

A. MUKHERJEJET 

Gáspár Sándor, a SZOT 
főtitkára, hétfőn fogadta A. 
Mukherjeet, a Nemzetközi 
Munkaügyi Hivatal (ILO) 
munkáscsoportja hazánkban 
tartózkodó adminisztratív 
igazgatóját A találkozó so-
rán a SZOT főtitkára és 
A. Mukherjee véleményt 
cseréltek a magyar és a 
nemzetközi szakszervezeti 
mozgalom időszerű kérdé-
seiről. 

AZ OKP KB ÜLÉSE 
Az Olasz Kommunista 

Párt Központi Bizottsága és 
Központi Ellenőrző Bizott-

isága hétfőn délután össze-
ült, hogy megvitassa a leg-
utóbbi politikai fejleménye-
ket és a párt legközelebbi 
feladatait. A beszámolót En-
rlco Berlinguer, az OKP 
főtitkára tartotta. Bejelen-
tette, hogy jövő év márciu-
sában tartják meg az OKP 
XV. kongresszusát. 

LEMONDOTT 
HÁROM MINISZTER 

Mario Soares portugál 
kormányfő hétfőn este 
rendkívüli minisztertanácsot 
híVott össze, s ezen beje-
lentette,. hogy elfogadta a 
kormánykoalícióban részt 
vevő Demokrata Szociális 
Centrum Párt három mi-
niszterének lemondását. 

GIEREK 
A SZOVJETUNIÓBA 

ÉRKEZETT 
Nyári szabadsága eltöl-

tésére vasárnap a Szovjet-
unióba érkezett Edward 
Gierek, a Lengyel Egyesült 
Munkáspárt első titkára. A 
lengyel vezető az SZKP KB 
meghívásának tesz eleget. 

A Szegedi Szabadtéri 
Játékoknak nagy lövőié van 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

lyen vannak ilyen rendezvé-
nyek. Ez annak is köszön-
hető, hogy két évtizeddel ez-
előtt elindult ez a mozgalom 
és sikereket ért el. Most, 
amikor a huszadik ünnepi já-
tékokhoz érkeztünk, az ember 
arra is gondol, hogy milyen 
volt az ország, s miiyen volt 
Szeged két évtizeddel ezelőtt. 
Es eszébe jut az a nagy fej-
lődés, amit elért az ország és 
Szeged is a húsz év alatt. Sze-
ged, amely ismert okok mi-
att kicsit periférián volt a 
felszabadulás után, megtalál-
ta helyét a magyar tudomá-
nyos és kulturális életben. 
Jelentős tudományos köz-
pont lett, s az ország egyik 
legfontosabb vidéki kulturá-
lis centruma. Két évtized 
után erről is lehet szólni. 
Mindebből következik, hogy a 
szegedi játékoknak szerin-
tem nemcsak jelene, hanem 
nagy jövője is van. Az ami 
két évtizede bevált, azt foly-
tatni kell. De ez kötelességet 
is ad, azt a kötelességet, hogy 
az eddig elért színvonalat 
legalább tartani, de ha lehet, 
még inkább fokozni kell. 

— A szabad idő hasznos 

eltöltésének lehetőségeit bő-

víteni kell — állapította meg 

a Központi Bizottság a köz-

művelődés fejlesztésének fel-

adatairól szóló határozatában, 

hangsúlyozva, hogy ennek 

társadalmi szervezése, .ányí-

tása és befolyásolása során a 

művelődés, a szórakozás és a 

sportolás egymást kölcsönö-

sen kiegészítő, az egyén és a 

társadalom számára egyaránt 

fontos tényezőnek kell tekin-

teni. A Szegedi Szabadtéri 

Játékok kiegészítő rendezvé-

nyei. programját tervezők és 

szervezők a maguk sajátos 

módján és a lehetőséget fel-

használva lényegében ezt te-

szik. Megtekintette a Szegedi 

Ipari Vásárt, amely több mint 

szórakozást nyújt, hiszen azt 

is tükrözi, mit tesznek válla-

lataink a népgazdasági fel-

adatok megvalósításáért. Ké-

rem, mondja el véleményét a 

kiegészítő rendezvényekről is. 

— A szabadtéri játékokon 

túl sok minden van Szegeden. 

Ha az ember Szegedre Jön, 
•mindig talál valami rendez-
vényt. Ez nemcsak a nyári 
hónapokra érvényes. Ilyen a 
Szegedi Ipari Vásár is, amely-
nek csupán egy részét tudtuk 
megtekinteni. Már önmagá-
ban az is sokat mond, hogy 
az ember két óra alatt csak 
egy részét tudta megtekinte-
ni az árubemutatónak. Ez is 
mutatja, hogy Szegeden nem-
csak azzal törődnek, hogy 
miként lehet értelmesen el-
tölteni a szabad időt, hanem 
azzal is, ami ennél fontosabb, 
hogyan lehet értelmesen el-
tölteni a munkaidőt. A szege-
di vásáron ennek a munká-
nak eredményei láthatók. A 
szegediek, Csongrád megyei-
ek és az ország más területén 
végzett munka eredményeit 
legalább olyan jól látni, mint 
azokat a kulturális eredmé-
nyeket, amelyeket tapasztal-
tunk Szegeden. 

— Már korábban tájékozó-
dott arról a Csongrád megyei 
kezdeményezésről, amellyel 
szeretnénk Öpusztaszert. a 
magyar honfoglalás emlék-
helyét méltóvá tenni a törté-
nelmi eseményhez. Most, 
hogy megtekintette az itteni 
tervező- és építőmunkát, ké-
rem, mondja el tapasztalatait. 

— A pusztaszeri emlékpark 

jelentősége elsősorban az, 

hogy beleilleszkedik abba a 

sorozatba, amellyel a törté-

nelmi hagyományainkat 

igyekszünk megfelelően ápol-

ni. Nyilván ez az egyik leg-

fontosabb történelmi hagyo-

mányunk, hogy a honfoglalás-

tól egyáltalán ide érkeztünk, 

ahol vagyunk, ebben az or-

szágban. A másik, hogy való-

jában a magyar nép nemcsak 

területileg foglalta el ezt az 

országot, hanem az ország ja-

vait is birtokba vette, és a 

felszabadulás után a második 

honfoglalás, a földosztás is 

Pusztaszerhez kötődik. He-

lyes, hogy a történelmi ha-

gyomány szempontjából a két 

honfoglalás emlékhelyét 

együtt örökítjük Itt meg. He-

lyes a Csongrád megyei tö-

rekvés, amely immár orszá-

gos törekvéssé vált. 

Nagy Pál 

Iparunk korszerűsítése 

Nagy ö s s z e g ű hitelek 
a N e m z e t k ö z i Beruházási Banktól 

Megyénkből Indultak a VIT-re (a felső sorban, balról jobbra): dr. Csernus Sándor, 
Ádám Edit, Márkus András, Cserhalmi László: (az alsó sorban, balról jobbra): Ku-
koveezne Salánki Anna, Besze Zoltán, Dobos Katalin, Bódi Ágnes és Szabó Mária. 

4 Moszkva (MTI) 
Magyarország egyebek kö-

zött az Ikarus gyár bővíté-
sére, a pamutipar korszerű-
sítésére, valamint a vasutak 
villamosítására és rekonst-
rukciójára kap nagy összegű 
hiteleket a Nemzetközi Be-
ruházási Banktól. A pénzin-
tézetek a KGST-tagországok 
gazdasági együttműködésé-
ben betöltött növekvő szere-
péről A. Belicsenko, a Nem-
zetközi Beruházási Bank ve-

Szegeden, a megyei pértbi-
F.ottság székházában tegnap 
ünnepélyesen elbúcsúztattak 
a XI . Világifjúsági Diák-
találkozóra utazó Csong-
rád megyei küldötteket. Kul-
csár Péter, a KISZ megyei 
bizottságának titkára köszön-
tötte az egyenruhában meg-
jelent fiatalokat és a hozzá-
tartozóikat, valamint Gyárfás 
Mihályt, a megyei pártbizott-
ság osztályvezetőjét. Szólt 
arról, hogy megyénk 37 ezer 
ifjúkommunistája képvisele-
tében útrakelő fiatalok elkö-
telezettséggel végzett példa-
mutató munkájuk alapján 
már eddig is bebizonyították, 
méltók a VIT-en való rész-
vételre. 

A küldöttek nevében Bódi 
Ágnes, a KSZV KISZ-bizott-
ságának titkára köszönte meg 
a kapott bizalmat, s tett ígé-
retet arra, a tengerentúli ta-
lálkozón is öregbíteni fogják 
megyénk fiataljainak jó hír-
nevét 

Dr. Koncz János, a megyei 
pártbizottság titkára a kom-
munisták nevében köszöntöt-
te a fiatalokat. Hangsúlyoz-
ta a VIT-en való részvétel 
felelősségét majd élmények-
ben gazdag, felejthetetlen 
utazást kívánt valamennyiük-
nek. 

A fiatalok a délelőtti órák-
ban elutaztak Budapestre, 
majd délután részt vettek az 
Országház előtti ünnepélyes 
iogadakimtéteien. 

Ma kezdődik Belgrádban 

Az el nem kötelezett 
országok tanácskozása 
# Belgrád (MTI) 
Az el nem kötelezett or-

szágok mozgalma- amely 17 
évvel ezelőtt Belgrádban 
született meg, s amely ma 
már a világ országainak két-
harmadát fogja át, ismét a 

-jugoszláv fővárosban tartja 
ez évi legfontosabb rendez-
vényét. Kedden, ma délelőtt 
a belgrádi Száva-palota ban 

a 86 tagország küldöttsége, a 
megfigyelőkkel és vendégek-
kel együtt mintegy 110 or-
szág képviselője kezdi meg 
ötnapos tanácskozását, az el 
nem kötelezettek külügymi-
niszteri értekezletét, amely-
nek célja, hogy felmérje az 
1976 augusztusában Colom-
bóban tartott csúcstalálkozó 
óta megtett utat. 

zetőségének elnöke ír a 
Vnyesnyaja Torgovlja címú 
folyóirat júliusi számában. 

A KGST-tagállamok nem-
zeti jövedelme 5,1, ipari ter-
melése 6,4 százalékkal nőtt 
tavaly, az 1976. évi szinthez 
képest. A Nemzetközi Beru-
házási Bank hiteltevékeny-
sége a közös beruházások 
zavartalan megvalósításának 
egyik feltétele. A bank 1971 
—1977. között több mint két-
milliárd transzferábilis ru-
belt folyósított a tagállamok 
nagyberuházásaira, amelyek 
építésének költségvetési ér-
téke meghaladta a hétmilli-
árd transzferábilis rubelt. 
Az 1977-ben gyakorlatilag 
kifizetett hitelek értéke 826,4 
millió transzferrubel volt, az 
előző évi 676,2 millióval 
t-zennben. 

A bank hiteleket nyújt a 
szocialista országok közös 
beruházásában készülő Oren-
burg—Szovjetunió nyugati 
határa között húzódó Szö-
vetség gáztávvezeték építésé-
hez. Az Ikarus gyár bővíté-
séhez és rekonstrukciójához 
folyósított összeg révén je-
lentősen megnő a magyar 
vállalat exportkapacitása. Az 
előző ötéves tervidőszakhoz 
képest a jelenleginek más-
félszeresére nő az egyik leg-

nagyobb európai autóbusz-
gyár termelése. Az Ikarus 
termékeinek kétharmada a 
bank tagállamaiban talál pi-
acra. A Szovjetunió például 
több mint hatezer Ikarus au-
tóbuszt vásárol az idén. 

A magyar pamulipar kor-
szerűsítésére a Nemzetközi 
Beruházási Banktól kapott 
összegből tíz gyár elavult 
gépeit cserélték ki nagy ter-
melékenységű automatizalt 
gépsorokra, amelynek ered-
ményeképpen több mint 
másfélszeresére nőtt a fo-
nal-. szövet- és kötöttáru-
gyártás. 

A magyar vasutak korsze-
rűsítéséi-e kapott hitelből fe-
jeződött be többek között a 

Szob—Budapest—Lököshá -
za-vonal villamosítása. A 
bank által folyósított össze-
get használták fel a magyar 
alumíniumipar fejlesztésére, 
a Székesfehérvári Könnyű-
fémmű és az Ajkai Timföld-
gyár bővítésére. 

A KGST végrehajtó bi-
zottságának ez év februári, 
84. ülésén további intézkedé-
seket hoztak a Nemzetközi 
Beruházási Bank szerepének 
növelésére, a tagállamok 
1981—1985 közötti népgazda-
sági terveinek koordinálásá-
ra. 


