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Dr. Münnich Ferenc, 

A szovjet párt- és kormányküldöttség 
magyarországi látogatása 

rendkívül sokat adott népünknek 
Megkezdődött az országgyűlés 

új ülésszaka 
Az országgyűlés, amelyet a Népköztár-

saság Elnöki Tanácsa rendes ülésszakra 
összehívott, szerdán megkezdte tanácsko-
zását. 

Részt vett az ülésen Dobi István, a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnö-
ke, dr. Münnich Ferenc, m forradalmi 
munkás-paraszt kormány elnöke, vala-
mint a kormány tagjai. 

Jelen volt az ülésen az albán parla-
menti küldöttség, élén Tónin Jakova 
közlekedési miniszterrel, az Albán Mun-
kapárt Központi Bizottságának tagjával. 

A diplomáciai páholyokban helyet fog-
lalt a budapesti diplomáciai képviseletek 
számos vezetője és tagja. 

Az ülést Rónai Sándor elvtárs, az or-
szággyűlés elnöke nyitotta meg. 

Rónai Sándor elvtárs megnyitója 
Megemlékezett Horváth 

Imre elvtára elhunytáról. 
Javasolta, hogy emlékét az 
országgyűlés jegyzőkönyv-
ben örökítse meg, s erről öz-
vegyét értesítse. (A képvise-
lők felállva hallgatták meg 
Rónai Sándor elvtára meg-
emlékezését az. elhányt kül-
ügyminiszterről.) 

Rónai Sándor elvtárs ez-
után így folytatta: 

Bejelentem, hogy a Szov-
jetunió Legfelső Tanácsának 
elnöksége a magyar ország-
gyűlésnek megküldte a Leg-
felső Tanács felhívását, 
amelye* a világ összes or-
szágának parlamentjéhez 
intézett a nukleáris fegy-
verkísérletek beszüntetésé-
vel kapcsolatban — mon-
dotta Rónai Sándor elvtárs, 
majd bejelentette: a Legfel-
ső tanács felhívásával kap-
csolatban a külügyi bizott-
ság határozati javaslatot fo-
gadott el, amelyet az első 
napirendi pont tárgyalása-
kor a külügyi bizottság elő-
adója ismertet. Ugyancsak 
bejelentette, hogy a pénz-
ügyminiszter benyújtotta az 
1958. évi állami költségve-
tést és költségvetési tör-
vényjavaslatot. 

Ezután Rónai Sándor elv-
tára javaslatot tett az ülés-
szak napirendjére: 

1. A Minisztertanács elnö-
kének beszámolója az idő-
szerű nemzetközi kérdések-
ről, valamint a külügyi bi-
zottság határozati javaslata; 

2. Az 1958. évi állami költ-
ségvetés és a költségvetési 
törvényjavaslat tárgyalása. 

Az országgyűlés az ülés-
szak tárgysorozatára vonat-
kozó javaslatot elfogadta, és 
úgy határozott, hogy a költ-
ségvetés általános és részle-
tes vitáját együttesen foly-
tatja le és vele együtt tár-
gyalja a költségvetési tör-
vényjavaslatot. 

Az országgyűlés tudomá-
sul vette, hogy a Népköz-
társaság Elnöki Tanácsa az 
országgyűlés legutóbbi ülés-
szaka óta 8 törvényerejű 
rendeletet alkotott. 

Ezután a kulturális bi-
zottságba — Benke Valéria 
országgyűlési képviselő he-
lyére — Ilku Pál országgyű-
lési képviselőt választották 
meg, miután Benke Valéria 
tagsági helye a bizottságban 
— művelődésügyi miniszter-
ré való választása következ-
tében megüresedett. 

Rónai Sándor élvtárs ez-
után bejelentette, hogy a 
hazánkba érkezett albán 
parlamenti küldöttség részt 

vesz az országgyűlés szer-
dai ülésén, majd méltatta a 
magyar és az albán nép ba-
ráti kapcsolatait, amelyet az 
albán nép azokban a napok-
ban is testvériesen ápolt, 
amikor népünk feje felett 
az ellenforradalom szennyes 
vihara dühöngött. 

Rónai Sándor elvtára ezt 
követően üdvözölte az albán 
parlamenti küldöttséget, ki-
fejezte népünk köszönetét 
az ellenforradalom utón 
nyújtott segítségért. 

Ezután Tónin Jakova, az 
Albán Népköztársaság nem-
zetgyűlése küldöttségének 
•vezetője üdvözölte az or-
szággyűlést. Köszönetet mon-
dott az albán parlamenti 
küldöttség meghívásáért és 
hangoztatta, hogy a szocia-
lista tábor országai közötti 
parlamenti küldöttségek cse-
réje még jobban megerősíti 
az országok kapcsolatait. Be-
szédét az albán és a ma-
gyar nép barátságának, a 
szocialista tábor egységének 
és a világbékének éltetésé-
vel fejezte be — az ország-
gyűlés nagy tapsa közben. 

Ezután szünet következett. 
majd Münnich Ferenc, a 
kormány elnöke mondotta 
el beszámolóját az időszerű 
nemzetközi kérdésekről. 
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DR. MÜNNICH FERENC. 
A MINISZTERTANÁCS 

ELNÖKE 

Az országgyűlés tegnap 
kezdődött ú j ülésszakán dr. 
Münnich Ferenc elvtárs, a 
Minisztertanács elnöke mon-
dott beszámolót, amelyet az 
országgyűlés egyhangúlag el-
fogadott. 

Dr. Münnich Ferenc elvtárs besxámolója 
Tisztelt országgyűlés! Ere-

detileg az volt a szándé-
kunk, hogy az országgyűlés 
mostani ülésének egybehi-
vását kizárólag a költségve-
tés megtárgyalása céljából 
javasoljuk. De időközben a 
nemzetközi életben olyan je-
lentős fejlemények tanúi vol-
tunk és vagyunk, amelyek 
hazánk életét is érintik, te-
hát indokolják, hogy az or-
szággyűlés mostani üléssza-
kán különleges figyelmet for-
dítsunk a nemzetközi élet 
néhány lényeges kérdésére. 

Csak néhány nappal ez-
előtt ért véget azoknak az 
ünnepi napoknak a sorozata, 
amelyeket a Szovjetunió 
párt- és kormányküldöttsége 
— pártunk és kormányunk 
vendégeként — a magyar 
néppel töltött Ennek a lá-
togatásnak nagyarányú bel-
és külpolitikai jelentősége 
van. Indokolt tehát, hogy 
felszólalásomban ennek a lá-
togatásnak az élményein ke-
resztül tekintsek a nemzet-
közi élet kérdéseire. 

A szőriét párt- én kormányküldöttség 
látogatásának jelentősége 

A politikai megnyilat-
kozásokban és emberi élmé-
nyekben gazdag nyolcnapos 
látogatásnak igen nagy je-
lentőséget és tartalmat ad 
egyfelől az a tény, hogy a 
Hruscsov elvtárs vezette de-
legáció magyarországi láto-
gatása közvetlenül azután 
történt, hogy a Szovjetunió 
Legfelső Tanácsa Hruscsov 
elvtársat a Szovjetunió Mi-
nisztertanácsának elnökévé 
választotta. (Nagy taps.) Köz-
vetlenül azután, hogv a 
Szovjetunió Legfelső Taná-
csa az atom- és hidrogén-
fegyver-kísérletek egyoldalú 
megszüntetéséről történelmi 
Jelentőségű határozatot ho-
zott. Rendkívül nagy jelen-

tőséget és tartalmat ad en-
nek a látogatásnak másfelől 
az a nemzetközi helyzet is, 
amelyben ez a találkozás 
megtörtént. 

A jelenlegi nemzetközi 
helyzetet a kormányfői tár-
gyalások létrejöttéért folyó 
küzdelem jellemzi. Ebben a 
küzdelemben a Szovjetunió 
külpolitikai kezdeményezései 
— a többi szocialista ország 
és valamennyi békeszerető 
erő támogatásával — nehéz 
helyzetbe hozták azokat a 
nyugati köröket, amelyek a 
csúcstalálkozó létrejöttét aka-
dályozni és a fegyverkezési 
versenyt fokozni akarják. Az 
atomháború veszélye ellen, a 
csúcstalálkozóért és a nem-

zetközi feszültség enyhítésé-
ért folyó küzdelemben a kez-
deményezés a béke erőinek, 
elsősorban a Szovjetuniónak 
a kezében van. Akármennyi 
akadályt igyekeznek is gör-
díteni a nyugati imperialis-
ták a szovjet kezdeményezé-
sek sikere elé, nem kétséges,, 
hogy az eredmény a haladó 
erők még nagyobb tömörü-
lése és az agresszív körök 
befolyásának csökkenése lesz. 
A szovjet párt- és kormány-
küldöttség magyarországi lá-
togatása nemcsak páratlan 
alkalma volt a magyar és a 
szovjet népek barátsága mé-
lyülésének, hanem nemzet-
közi arányokban erősítette a 
béke ügyét, buzdította a ha-
ladó erőket, figyelmeztette az 
agresszív szándékú köröket, 
hogy háborús és ellenforra-
dalmi ábránd iaikat eleve 
kudarcra ítélik a szocializ-
mus hatalmas erői. 

—, A szovjet küldöttség 
magyarországi látogatása 
ilyen nemzetközi helyzetben 
rendkívül sokat adott a ma-
gyar népnek. Hruscsov elv-
társ és a szovjet delegáció 
többi tagja a tárgyalásokon 
és a nyilvános gyűléseken 
elhangzott megnyilatkozá-
sokkal erősítette annak tu-
datát, hogy a magyar nép 
megbecsült tagja az embe-
riség boldog jövőjéért küzdő 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

A halhatatlan Leninről emlékezünk 
Szobor-koszorúzás, ünnepi megemlékezés 

és az Uljanov család című film díszbemutatója Szegeden 
Április 21-én, néhány nap múlva ünne-

peljük a proletariátus nagy tanítója, a 
halhatatlan Lenin születésének 88. évfor-
dulóját. A proletariátus pártjának, a világ 
első szocialista államának megteremtőjéről. 

Szegeden és a szegedi Járásban Is 
méltó módon emlékeznek meg 

épp úgy, mint az országban és a vilá-
gon mindenütt. 

Az évforduló előtt Szeged üzemeiben, 
középiskoláiban, az egyetemeken és a fő-
Iskolákon méltatják Lenin elévülhetetlen 
életművét, nagy tanításait. A szegedi já-
rás községeiben is ünnepélyes keretek 
között emlékeznek Vlagyimir Iljics Lenin-
re. Április 20-án, vasárnap délelőtt 9 óra-
kor 

Szeged város dolgozói elhelyezik a 
tisztelet, szeretet és a megemlékezés 

koszorúit a Sztálin sétányon levő Le-
nin—Sztálin szoborra, 

. , r Lenin elvtárs születésének 88 évfoc-
dulója alkalmából a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Szeged városi bizottsága áp-
rilis 20-án, 

vasárnap délelőtt 10 órakor a Szabad-
ság Filmszínházban megemlékező ün-
nepséget rendez. 

Ünnepi beszédet Ladányi Benedek elv-
társ, a városi pártbizottság tagja, a városi 
tanács v. b.-elnökhelyettese mond. 

A z ünnepi beszéd után bemutatják 

az üljanov-család című szovjet filmet. 
A filmet Popov színdarabjából készítették, 
amelyet éveken át nagy sikerrel játszot-
tak a Szovjetunióban. A játékfilm felvé-
telei Lenin otthonában, az eredeti kör-
nyezetben készültek, és az ifjú Lenin di-
ákéletével ismerteti meg a nézőt. 

Megkezdődött Szegedről 
a primőr-export 

Szerdán délelőtt kezdődött 
meg a szegedkörnyéki tava-
szi primőráruk exportja. Az 
első küldemény a mihályfe-
leki gazdák közismert és 
kedvalt termeivénye, a piros 
hónapos retek volt. Ez al-
kalommal tizenegyezer cso-
mó ízletes retket szállítot-
tak különrepülőgépen a 
csehszlovák fővárosba, Prá-
gába. Ezt a küldeményt 
újabbak js követik, előrelát-
hatóan mintegy húsz külön-
repülőgép szállítja majd el 
Prágába a friss, tavaszi ret-
ket, salátát és egyéb zöld-
ségféléket 

A városban is megjelen-
tek az üzletekben a primőr-
áruk, bár eléggé megkésve 
a rossz időjárás miatt. A 
napokban azonban már több 
mázsa saláta, paraj és sóska 
került az árudákba, s h a az 
idő kissé javul, napokon be-
lül bőségesebben kaphatók 
a friss, tavaszi zöldségfélék. 

Uj épületekkel, gépekkel 

készül a szezonra a Szegedi Konzervgyár 
Holtszezon van ilyenkor a 

Konzervgyárban. Más 
üzemben úgy mondanák, 
-uborkaszezon* — itt azon-
ban ez a megállapítás a 
nagy munkák idejét jelenti, 
amikor ugyanis az uborkát 
dolgozzák fel. 

Most azonban állnak a 
gépek. Hidegek a munka-
termek, sőt az irodák is, 
mert az üzem nagy kazánja 
darabokban hever. Nincs 
központi fűtés. Nem robbant 
fel a kazán. nem történt 
szerencsétlenség, csak javít-
ják. Nagy munka folyik 
most az üzemben, a szere-
lőké most a szó. Kazánt 
javítanak, gépeket szerelnek, 
építenek, másutt meszelnek, 
ablakot tisztítanak, lomtala-
nítanak, portalanítanak. Szó-
val nagy a sürgés-forgás 
most mindenfelé. 

Készül a gyár az ú j évre. 
Mert itt még ezután kez-
dődik az ú j év. A szezon-
nyitást a zöldborsó megjele-
nése jelzi. Méltó fogadására 
már szerelik a tavaly beál-
lított modern fejtő, osztá-
lyozó gépet. A tavalyi ta-
pasztalatok felhasználásával 

módosítanak rajta. Például 
az osztályozó gépet meg-
hosszabbítják, hogy még tö-
kéletesebb legyen a borsó-
szemecskék szétválogatása. 
Az idei borsókonzervek tehát 
szemre még szebbek, minő-
ségileg pedig jobbak lesznek. 

Az építők az uborka méltó 
fogadását készítik elő. Uj 
épület, ú j gépek várják 
majd az uborka érkezését. 
A gépek egy része is az 
üzemben készült. A többi 
gépeket a gépgyárak szállít-
ják. Az uborkakonzerv ké-
szítése eddig kézzel történt, 
a gépesítéssel megkétszere-
ződik a termelés. Állítanak 
be osztályozógépet, ami 
majd nagyság és vastagság 
szerint válogatja szét az 
uborkát. A szállítást szállító-
szalag könnyíti meg. Itt is 
lesz létöltő- és üvegzáró-
gép is. 

Tehát van munka bőven. 
Igyekeznek a szerelők, hogy 
a gépek időre elkészülje-
nek. Ugy mondják a gépek 
is készek lesznek, csak jó 
lenne, ha az idő is megem-
berelné már magát, hogy a 
borsó se sokat késlekedjék. 


