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Leonyid Iljics Brezsnyev vezetésével 

Szovjet párt- és kormányküldöttség 
érkezett hazánkba 

Árutermelés, export, 
szolgáltatás 

A megye ipari szövetkezeteinek munkája 
megfelel V. ötéves tervünk céljainak 

A K1SZÖV küldöttgyűlése 

Ünnepélyes fogadtatás a Ferihegyi repülőtéren — Koszorúzás a Hősök terén 
és a Szabadság téri szovjet emlékműnél — Az MSZMP székházában meg-

kezdődtek a hivatalos magyar—szovjet tárgyalások 
Szeretettel, testvéri barát-

sággal várt, örömmel foga-
dott vendége van hazánknak: 
tegnap, szerdán délelőtt szov-
jet párta és kormányküldött-
ség élén fővárosunkba érke-
zett Leonyid Iljics Brezs-
nyev, a Szovjetunió Kommu-
nista Pár t ja Központi Bizott-
ságának főtitkára, a Szovjet 
Szocialista Köztársaságok 
Szövetsége Legfelsőbb Taná-
csa Elnökségének elnöke. A 
delegáció a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt Központi 
Bizottságának, a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Taná-
csának és a Magyar Népköz-
társaság Minisztertanácsának 
meghívására hivatalos, baráti 
látogatást tesz hazánkban. 

A szovjet párt- és kor-
mányküldöttség tagjai: And-
rej A. Gromiko, az SZKP 
KB Politikai Bizottságának 
tagja, a Szovjetunió külügy-
minisztere, Konsztantyin V. 
Csernyenko, az SZKP KB 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Központi Bizottság tit-
kára, Konsztantyin V. Rusza-
kov, az SZKP Központi Bi-
zottságának titkára, Ivan V. 
Arhipov, az SZKP Központi 
Bizottságának tagja, a Szov-
jetunió Minisztertanácsának 
elnökhelyettese, Viktor F. 
Dobrik, az Ukrán Kommu-
nista Pár t Központi Bizott-
sága Politikai Bizottságának 
póttagja, a lvovi kerületi 
pártbizottság elsó titkára, va-
lamint Vlagyimir J. Pavlov, 
az SZKP Központi Bizottsá-
gának tagja, a Szovjetunió 
magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövete, 
aki Budapesten csatlakozott 
a küldöttséghez. 

A vendégvárás forró han-
gulatát tükrözte a Ferihegyi 
repülőtér is: a kora délelőtti 
órákban csaknem tízezren 
gyűltek össze. A repülőtér fő-
épületének homlokzatát szov-
jet, magyar és vörös zászlók-
k a l Leonyid Iljics Brezsnyev. 

ünnepélyes fogadtafás Ferihegyen: Kádár János és Leonyid Iljics Brezsnyev a re-
pülőtéren. (Telefotó: Pálfai Gábor— KS) 

és Kádár János por t ré jával ku Béla, Gáspár Sándor, Hu-
„Szeretettel köszöntjük ha- szár István, Maróthy László, 
zánkban Leonyid Iljics Brezs- Nemes Dezső, Németh Ká-
nyev elvtársat, a testvéri roly, Óvári Miklós, Sarlós 
Szovjetunió párt- és kor- István, az MSZMP Politikai 
mányküldöttségét" üdvözlő Bizottságának tagjai, Brutyó 
felirattal díszítették. A ven- János, az MSZMP Központi 
dégek tiszteletére díszzászló-
alj sorakozott fel csapatzász-
lóval 

A testvéri szovjet nép kép-
viselőinek fogadására megje-
lent Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkára, Losonczi Pál, a Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsá-
nak elnöke, Lázár György, a 
Minisztertanács elnöke, Aczél 
György, Benke Valéria, Bisz-

Ellenőrző Bizottságának el-

szovjet és a magyar Him-
nusz, s 21 tüzérségi díszlö-
vés adta hírül a kommuniz-
must építő testvéri szovjet 
nép képviselőinek megérke-
zését. 

Leonyid Iljics Brezsnyev, 
Kádár János társaságában el-

nöke, Borbély Sándor, Gye- lépett a díszzászlóalj arcvo-
nes András, Győri Imre, Ha- nala előtt, s köszöntötte a 
vasi Ferenc, Korom Mihály, katonákat, majd üdvözölte a 
az MSZMP Központi Bizott- budapestieket. Közben a fő-
ságának titkárai, Púja Fri- városi fiatalos képviselői vi-
gyes külügyminiszter. Méhes rágcsokrokat nyújtottak át a 
Lajos, a budapesti pártbizott- magas rangú vendégeknek, 

A delegációt szállító gépkocsisor az Erzsébet-hídon. (Tele-
fotó: Kovács Gyula—KS) 

ság első titkára. Szépvölgyi 
Zoltán, a Fővárosi Tanács 
elnöke, dr. Szűrös Mátyás 
hazánk moszkvai nagyköve-
te, továbbá az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának, a Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsá-
nak és a kormánynak szá-
mos tagja, politikai, gazdasá-
gi és kulturális életünk sok 
más, vezető személyisége. Je-
len volt a budapesti diplomá-
ciai képviseletek számos ve-
zetője és tagja, katonai és 
légügyi attaséja ls. Ott vol-
tak a szovjet nagykövetség 
és a budapesti szovjet koló-
nia tagjai, az ideiglenesen 
hazánkban állomásozó szov-
jet déli hadseregcsoport pa-
rancsnokságának képviselői. 

Néhány perccel tíz óra 
előtt feltűnt a légtérben a 
szovjet párt- és kormánykül-
döttség különgépe, amelyet a 
határtól a magyar légierők 
vadászgépeinek köteléke kí-
sér t Felzúgott a taps, az él-
jenzés, amikor a Ferihegyi 
főépület elé gördült az IL— 
62-es, s a j ta jában megjelent 
Leonyid Iljics Brezsnyev, 
majd a többi vendég, akit 
forró, baráti kézfogással, öle-
léssel Kádár János, Losonczi 
Pál és Lázár György köszön-
tött elsőként 

Fölcsendült a Rákóczi-in-
duló, a díszzászlóalj parancs-
noka jelentést tett a szovjet 
párt- és kormányküldöttség 
vezetőjének. Elhangzott a 

magyar és szovjet zászlócs-
kák emelkedtek a magasba, 
messze hangzott a magyar— 
szovjet barátságot éltető él-
jenzés, amelyre Leonyid 
Iljics Brezsnyev barátságos 
integetéssel válaszolt. 

A Szovjetunió Kommunista 
Pár t ja Központi Bizottsága 
főtitkárának, a Szovjetunió 
Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé-
ge elnökének ezt követően 
bemutatták a magyar veze-
tőket, a diplomáciai képvise-
letek vezetőit, katonai és lég-
ügyi attaséit. A vendégek 
kézfogással üdvözölték a 
szovjet nagykövetség és a 
budapesti szovjet kolónia 
tagjait, az ideiglenesen ha-
zánkban állomásozó szovjet 
déli hadseregcsoport parancs-
nokságának képviselőit is. 

Az ünnepélyes fogadtatás a 
katonai díszzászlóalj díszme-
netével zárult. 

A szovjet párta és kor-
mányküldöttség tagjai a ma-
gyar államférfiak társaságá-
ban gépkocsiba ültek, s rend-
őri díszmotorosok kíséreté-
ben szállásukra hajtattak. 
Amerre a gépkocsioszlop el-
haladt, tízezrek köszöntötték 
őszinte, meleg szeretettel a 
zászlódiszbe öltözött utakon, 
tereken a szovjet vendége-
ket és a magyar vezetőket. 

* 
A Leonyid Iljics Brezs-

nyev vezette szovjet párt- és 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Az Ipari Szövetkezeteik 
Csongrád megyei Szövetségé-
nek — KISZÖV — küldött-
közgyűlését. tegnap, szerdán 
tartották Szegeden, a Tisza-
szálló nagytermében. Az ipari 
szövetkezetek legfelsőbb me-
gyei fórumán részt vett és 
az elnökségben foglalt helyet 
a megyei pártbizottság képi-
viseletében Vahl Rezső, a 
Szeged városi pártbizottság 
képviseletében dr. Csonka 
István, a megyei tanács képi-
viseletében Vaszócsik Győ-
zőné dr. Ott volt Tóth László, 
az ipari szövetkezetek szege-
di pártbizottságának titká-
ra Í6. 

A küldöttközgyűlés — első 
napirendi pontként — átte-
kintette az V. ötéves terv ed-
dig eltelt három évében az 
ipari szövetkezeti munkát 
Csongrád megyében, s belőle 
elemzően következtetéseket 
vont le az idei és a jövő évi 
tennivalókra. 

Az előre írásban kiadott 
és a témával kapcsolatos 
KISZÖV elnökségi beszámo-
lóhoz Horváth János, a KI-
SZÖV elnöke adott szóbeli 
kiegészítést. A tervidőszak 
eddig eltelt három évében -a 
megye ipjari szövetkezetei 
fontos intézkedéseket tettek 
a termelés igények szerinti 
növelésére, szerkezetének ja-
vítására, a minőség és a ha-
tékonyság jobbítására. Az 
ipari szövetkezeteknek je-
lentős a szerepük a lakosság 
áruellátásának segítésében, a 
szolgáltatási igények kielégí-
tésében, továbbá a külföldi 
áruszállításokban. Dinamikus 
fejlődésüket jelzi: a megye 
ipari szövetkezeteiben 1975-
ben a termelési érték 1 mil-
liárd 800 millió forint volt, 
1978-ban pedig már megha-

ladta a 2 milliárd 400 millió 
forintot. Az országos átlag-
nál erőteljesebben fejlődölt 
a megyében a szövetkezetek 
munkája, s számottevő ex-
portjuk mind a szocialista, 
mind a kapitalista országok-
ba. Fontos azonban — álla-
pította meg a beszámoló, a 
küldöttközgyűlés és a vitá-
ban fölszólaló Vahl Rezső és 
Vaszócsik Győzőné dr. is —, 
hogy a szövetkezetek még 
hatékonyabban, gazdaságo-
sabban dolgozzanak, segítsék 
jobban a helyi árualapok nö-
velését, ezután is rugalma-
san igazodjanak mind a bel-
földi, mind a külföldi piaci 
viszonyokhoz. Rámutattak: 
elengedhetetlen a minőség, a 
gazdaságosság, a tartalékok 
föltárása, a beruházások gon-
dos, takarékos végrehajtása. 

Az ipjari szövetkezetek 
munkája — állapította meg 
a küldöttközgyűlés — meg-
felel a terv célkitűzéseinek. 
Több vonatkozásban azonban 
— pjéldáui az export növelé-
sében. a szolgáltatások töké-
letesítésében, a lakásépítések 
gyorsításában, az eszközök 
jobb kihasználásában — to-
vábbi intézkedések szüksé-
gesek. Fontos, hogy a szö-
vetkezetek ütemesen teljesít-
sék idei tervüket, s már most 
készüljenek a következő év 
föladataira. 

A küldöttközgyűlésen a ki-
magasló közművelődési ered-
ményekért vándorserleget ad-
tak át a Szegedi Vas- és 
fémipar i Szövetkezetnek, s 
elismerést a közművelődést 
legjobban segítő szövetkezeti 
tagoknak. A tömegsportban 
legjobb eredményt elérő Sze-
gedi Enítőipari Isz képvise-
lője szintén vándorserleget 
vett át. 

I 

Csehszlovák pártmunkások 
látogatása megyénkben 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Közpjonti Bizottságá-
nak meghívására hazánkban 
tartózkodik a Csehszlovák 
Kommunista Párt négytagú 
küldöttsége, amelyet Julius 
Varga, a CSKP Központi Bi-
zottságának póttagja vezet. 
Tegnap a delegáció me-
gyénkbe látogatott 

Szabó Sándor, a megyei 
pártbizottság titkára és Ber-
ta István, a Szeged városi 
pártbizottság titkára kí-
sérték el a vendégeket a 
Szegedi Gabonatermesztési 
Kutató Intézetbe. Dr. Száni-
el Imre igazgató és dr. Fara-
gó László pártt i tkár tartott 
tájékoztatót az intézetben fo-
lyó munkáról. A látogatás 
eredményeként megállapod-
tak abban, hogy az őszi árpa, 
a kukorica fajtakísérleteknél 
a szlovák és a magyar tudo-
mányos intézetek a jövő-
ben együttműködnek. 

A csehszlovák pártküldött-
ség ezután Szentesre, az Ár-
pád Tsz-be látogatott. A ter-
melőszövetkezet gazdálkodá-
sáról és a zöldségtermesztés 
helyzetéről Szabó László, a 
közös gazdaság elnöke é6 
Lantos Gergely pártt i tkár 
számolt be. 

Délután a csehszlovák ven-
dégek a forráskúti Haladás 
Termelőszövetkezet eredmé-
nyeivel ismerkedtek meg. 
Sándor Tibor, a téesz elnöke 
a termőhelyi adottságok fon-
tosságát, és a háztáji gazdál-
kodás tap>asztalatait Tóth 
Imre, a termelőszövetkezet 
pártti tkára piedig az ideoló-
giai nevelés gazdasági mun-
kában betöltött szerepét ele-
mezte. 

A vendégek ma reggel 
Bács-Kiskun megyébe utaz-
nak, és elsőként a Bajai 
Mezőgazdasági Kombinát 
munkájával ismerkednek. 


