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Minszkben 

YTTLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

Jáoos. a 9tagg«ar 
M«nkáapárt Köx-

BieottBágáfMtíc első trt-
kaaa. az SZKP XXTH-kong-
M n r a ) részt w s ö magyar 

swezetőjeeraonv-
bstfcoo i i enil egynapos lárto-
UJÉtiBWH vonaton Minszkbe. a 
Betefw?, Szocfer&sta Srövet-
té& KfiEtárseság ffivárosába 

A pórt vaDotÖ^t 
f t j a r a elkísérte Szipka Jó-
zsef. hazánk moszkvai nagy-
követe, a magyar párücül-
döttség tagja és Sz. Pritíckij, 
Betorusszia Kommunista 
Pár t ja Központi Bizottságá-
nak titkára. 

Kádár Jánost a mhuszfci 
pálvandvaron Belorusszia 
Kommunista Pártjának, és a 

Betorusz 
vezetői fogatiták. 

Az MSSZMP első titkára 
helyi idő szerint délelőtt W 
órakor látogatást tett Belo-
russzia Kommunista Párt ja 
Központi Bizottságában, ahol 
megismerkedett a köztársa-
ság életének feg»dős7»erűbb 
problémáival, a gazdasági és 

kulturális fejlődés tásrtstai-
vnl. Ezt követően városné-
zésben vett részt 

A délután folyamán a 
minszki autógyárban nagy-
gyűlésre került sor, este Ká-
dár elvtárs részt vett ae áp-
rilis 4-e tiszteletére rende-
zett belorusz ünnepségeken. 

Kádár János szombaton, a 
késő esti órákban Minszkből 
vonaton visszautazott Moszk-
vába. (MTI) 
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Budapestre érkezett 
Blekszej Leensv 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottsága 
és a Forradalmi Munkás-Pa-
raszt Kormány meghívására 
szombaton este Budapestre 
érkezett Alekszej beonov 
űrhajós alezredes, a Szovjet-
unió Hőse. 

A szovjet űrhajósok népes 
családjának világhírű tagját 
a Ferihegyi repülőtéren Czi-
nege Lajos honvédelmi mi-
niszter. az MSZMP Politikai 
Bizottságának póttagja. Ko-
rom Mihály, az MSZMP 
Központi Bizottságának tit-
kara. Méhes Lajos, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a KISZ Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára, Sarlós István, a fővá-
rosi tanács végrehajtó bi-
zottságának elnöke, valamint 
társadalmi életünk számos 
más vezető személyisége fo-

gadta. Megjelent N. R. Se-
leh követ-tanácsos, a buda-
pesti szovjet nagykövetség 
ideiglenes ügyvivője, ott vol-
tak az ideiglenesen Magyar-
országon állomásozó szovjet 
csapatok parancsnokságának 
képviselői. 

Zúgó taps, harsány éljen-
zés köszöntötte Alekszej 
Leonovot, akit Czinege La-
jos üdvözölt. 

Alekszej Leonov elöljáró-
ban a szovjet földön, tartóz-
kodó Kádár Jánosnak. az 
MSZMP Központi Bizottsá-
ga első titkárának üdvözle-
tét tolmácsolta egész né-
pünknek. majd hangsúlyoz-
ta: „Nagy örömmel jöttem 
Magyarországra. Mindent 
megteszek, hogy méltón kép-
viseljem a szovjet űrhajóso-
kat". (MTI) 

M a g a s b a e m e l t 

f á k l y á k k a l 
Tízezer szegedi fiatal demonstrációja 

GROMIKO 
FELSZÓLALÁSA 

AZ SZKP 
KONGRESSZUSÁN 

# 

KITÜNTETÉSEK 
A FELSZABADULÁS 
ÉVFORDULÓJÁRA 

Az április 4. ünnepségek 
programja 

Á P R I L I S 3-AN, V A S Á R N A P 

délelőtt 10 órakor a KISZ-
esek ünnepélyes fogadalom-
tétele Szegeden, a Széche-
nyi téren. Csongrádon. Sán-
dorfalván ugyancsak délelőtt 
teszik le fogadalmukat az if-
júsági szövetség tagjai; 

déli 12 órakor kiállítás 
nyílik századunk magyar 
művészetéről a Horváth Mi-
hály utcai képtárban. 

Á P R I L I S 4-ÉN, H É T F Ő N 
délelőtt 11-kor koszorúzási 
ünnepség a Széchenyi téri 
és a Dugonics temetőben le-
vő szovjet hősi emlékművek-
nél; 

déli 12 órakor az orszá-
gos egyetemi és főiskolai 
művészeti fesztivál megnyi-
tója a Tudományegyetem 
Dugonics téri aulájában; 

a KISZ-esek ünnepélyes 
fogadalomtétele Vásárhe-
lyen, Makón. Szentesen, és 
Mórahalom községben. 

Alig, hogy leszállt az este, 
még a fénycsövek villózá-
sa előtt hirtelen benépesül-
tek a Belváros utcái. Fák-
lyák gyúltak, lampionok 
fénylettek fel a KISZ vá-
rosi bizottsága székházának 
környékén: tüntetésre ké-
szülődtek a szegedi fiatalok, 
felszabadulásunk évforduló-
ja alkalmából. Teltek a so-
rok, kialakultak a rendek, 
leálltak a villamosok, meg-
bénult a közlekedés. Hét 
óra volt. amikor elindult a 
hatalmas menet. 

Hányan gyűltek egybe, 
nyolc- vagy tízezren? Leg-

( M T I F o t o 

Megrendítő találkozás 

— Igaz Sándor felvétele) 

atőbb tízezren! If júmunká-
sok, középiskolások, egyete-
másták csapatai kígyóztak 
végig az utcákon rendben, 
fegyelmezetten. Olykor vi-
dám dalra kelve: „Április 
4-ről szóljon az ének . . . " , 
máskor elszántan, kemé-
nyen: „Vádoljuk az impe-
rializmust!" 

A menet élén a Kosswth 
Zsuzsanna ápolónőképző 180 
fiatalja haladt, ott voltak a 
Kenderfonó- és Szövőipari 
Vállalat fiataljad is vagy 
száznegyvenen. De lehetet-
len felsorolni minden gim-
náziumot, üzemet, szakkö-
zépiskolát, egyetemet, ipa-
ritanuló-intézetet, főiskolát, 
technikumot egyenként. Hi-
szen valamennyi eljött er-
re a lenyűgöző felvonulás-
ra. 

A legszebben, a legfegyel-
mezettebben talán a Radnó-
ti, a Tisza-parti gimnázium 
és a 600-as iparitanuló-is-
kola diákjai vonultak. Da-
luk, léptük bekúszott a mel-
lékutcákba, s bekopogtatott 
a házak ablakain. Vörös, 
nemzetiszín és kék zászlóik 
erdeje egyetlen akaratban 
fonódott össze: a béke, a 
szabadság és a szocializmus 
akarásába. 

A Vörösmarty utcából a 
Lenin körútra, a Lenin 
körútról a Dugonics térre, a 
Dugonics térről a Kárász 
utcára fordult a hömpölygő 
menet. Jelszavaik. dalaik, 
lelkesedésük magával ragad-
ta az utcai járókelőket, a 
szülőket, felnőtteket, s még 
ezer és ezer embert tett 
aktív részesévé tüntetésük-
nek. Mire a Széchenyi téri 
emelvénynél mindannyian 
megállapodtak, amerre szem 
látott, már mindenütt em-
berek álltak. Az emelvé-
nyen az ifjúság vezetői, 
akiknek köbében megjelent 
Perjési László, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
első titkára, s Papp Gyula, 
a Szeged m. j. városi ta-
nács vb elnökhelyettese is. 
Dr. Földi Gábor, a KISZ 
Szeged városi bizottságának 
titkára szólt az egybegyűl-
tekhez, ő öntötte szavakba 

mindannyi ttk vágyait, gon-
dolatait, örömét és harag-
ját. 

Az emelvényről messze 
hangzott a magyar ifjúság 
jelszava: „Vádoljuk az im-
perializmust!" 

— Hiszen április 4. a ma-
gyar nép, a magyar ifjúság 
felszabadulásának napja, 
amit mi már huszonegy 
éve szabadon ünnepelhetünk 
— mondotta Földi elvtárs. 
— De egy percre sem felejt-
hetjük: Vietnamban háború 
dúl. egy testvérnép boldog 
élete, szabadsága ellen tör-
nek az átkozott hadak, az 
imperializmus szörnyű ha-
dai. Vádoljuk az imperializ-
must, és elsősorban az ame-
rikai imperializmust, mert 
a népek életére tör, mert 
telhetetlenségében az egész 
világot el akarja nyelni! 
Szolidárisak vagyunk a vi-
etnami néppel, s velük 
együtt harcolunk az impe-
rializmus ellen: a népek bé-
kevágya, jövőbe vetett hi-
te, a szocialista országok 
ereje győzni fog! Ebben hisz 
és ezért küzd a magyar if-
júság is. 

És a szegedi fiatalok ma-
gasba emelt fáklyáinak fé-
nyénél tízezren emelték fel 
tiltakozásuk szavát ezen a 
nagyszerű, hatalmas de-
monstráción. 

SZEGEDEN ADTÁK AT 
A KOSSUTH-DfJAT 

KOMÁN GYÖRGYNEK 

Kezdeményezés 
vietnami műszakra 

Szegeden ülésezett tegnap 
délelőtt a Hazafias Népfront 
Csongrád megyei bizottságá-
nak elnöksége. Megtárgyal-
ta a népfront szegedi járá-
si bizottságának és elnök-
ségének gazdagodó munká-
ját. Sajó Gyulának, a nép-
front járási elnökének és 
Kalapis Istvánnak, a nép-
front járási titkárának elő-
terjesztésében. E napirend 
tárgyalásában részt vettek a 
járási népfrontbizottságok 
elnökségének tagjai. Jelen 
volt és felszólalt Farkas Ist-
ván, a járási tanács vb el-
nöke és Kiss István, a já-
rási pártbizottság osztályve-
zetője is. 

Az ülés második részében 
Radnai Ferencné, a népfront 
megyei titkárságának mun-
katársa ismertette a nép-
front idei békemozgalmi ak-
cióprogramját Csongrád me-
gyében. Ezután Cza barka 
András, az ambrózfalvi Di-
mitrov Tsz elnöke bejelen-
tette, hogy szövetkezetükben 
egynapos vietnami műsza-
kot tartottak a testvéri nép 
megsegítésére. Javasolta, 
hogy a megye valamennyi 
tsz-ében kezdeményezze a 
népfront a vietnami műsza-
kot. Az elnökség nagy egyet-
értéssel fogadta a javaslatot. 
A népfront megyei elnöksé-
ge ezúton is kéri a megye 
termelőszövetkezeteit, hogy 
kövessék az ambrózfalvi pél-
dát. 

KGST-
tanácskozás 

Szófiában megkezdődött a 
KGST-országok állategész-
ségügyi szakembereinek ta-
nácskozása. amelyen Bulgá-
ria, Csehszlovákia, Lengyel-
ország, Magyarország, Mon-
gólia. a Német Demokrati-
kus Köztársaság. Románia és 
a Szovjetunió szakemberei 
vesznek részt. 

A tanácskozáson megvitat-
ják a KGST-országokat ér-
deklő állategészségügyi kér-
déseket. (MTI) 

Megalakult 
a hatvanhatodik város 
A magyar vegyipar központja Tiszaszederkényben 

1966. április 2-án, a felsza-
badulás évfordulójára ké-
szülve. ünnepélyes keretek 
között nyilvánították város-
sá Borsod megye ú j ipar-
vidékének központját: Tisza-
szederkényt. Az elmúlt tíz 
esztendőben a Tisza ós a 
Sajó torkolata közötti há-
romszögben épült fel ha-
zánk 66. városa — amely-
nek fejlődését hatalmas 
gyáróriások, a Tisza Vegyi-
kombinát és a Tiszapalko-
nyai Hőerőmű fémjelzi. A 
nagy kiterjedésű új város 

lukóinak száma megközelíti 
a tízezret. 

A várossá nyilvánítás al-
kalmából szombaton únnepi 
tanácsülést tartottak Tisza-
szederkényben. Az ünnepsé-
gen megjelent Cseterki La-
jos. az MSZMP Politikai Bi-
zottságának póttagja, a köz-
ponti Bizottság titkára • 

Az ünnepségen felszólalt 
Cseterki Lajos, majd a Ha-
zafias Népfront helyi bizott-
ságának javaslatára megvá-
lasztották a városi tanács 
végrehajtó bizottságát és ál-
landó bizottságait. (MTI) 


