
Magyar szakszervezeti 
küldöttség Koreában 
A Brutyó János, a SZOT 

elnöke, az MSZMP PB pót-
tagja vezette szakszervezeti 
küldöttség szombat éjjel Lju 
He Jong, a Koreai Szakszer-
vezetek Központi Bizottsága 
nemzetközi osztálya vezető-
je és Kádas István nagykö-
vet kíséretében vonattal Ke-
szonba utazott. 

ÁT magyar vendégek vasár-
nap délelőtt ellátogattak 
Panmindzsonba, ahol Han 
Dzun Gjong, a fegyverszü-
neti bizottság koreai tagoza-
ta titkára fogadta őket. Dél-
után a küldöttség megtekin-
tette a város nevezetességeit 
és kirándulást tett a környé-
ken. 

Este Kim Mjong Ho, a vá-
rosi népi bizottság elnöke 
vacsorát adott Brutyó János 
tiszteletére. A magyar dele-
gáció vasárnap éjjel vissza-
utazott Phenjanba. 

Kedden délután Kim Csur. 
a Koreai Munkapárt Politi-
kai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság alelnöke 
fogadta a Brutyó János ve-
zetésével Phenjanban tartóz-
kodó magyar szakszervezeti 
küldöttséget. 

Kedden este Kim Val 
Rjong vacsorát adott a ma-
gyar szakszervezeti küldött-
ség tiszteletére. (MTI) 

Fogadás 
április 4 

tiszteletére 
B U D A P E S T E N 

Fiatalok hatvanezres serege 

Magyar—román 
kulturális együttműködés 

A magyar—román kultu-
rális együttműködés 19CG. 
évi programjáról tárgyaltak 
a napokban Budapesten a 
Magyar Népköztársaság és a 
Román Szocialista Köztársa-
ság külügyi és kulturális 
szerveinek képviselői. 

Megállapodtak egyebek 
között abban, hogy ez év 
őszén a Bukaresti Nemzeti 
Színház együttese a magyar 
fővárosban vendégszerepei, 
ugyanakkor valamelyik bu-
dapesti színtársulat magyar 
drámai művet mutat be a 
román közönségnek. Szerepel 
a programban ösztöndíjasok 

cseretanulmánv-útja. tervbe 
vették egy magyar—román 
koprodukciós játékfilm elké-
szítését. román zeneművé-
szek érkeznek hazánkba a 
Liszt—Bartók zongoraver-
senyre, bővítik kapcsolatai-
kat egymással a két ország 
levéltárai, könyvtári intéz-
ményei, több vonatkozásban 
összehangolják a képzőmű-
vészeti főiskolák és felsőok-
tatási intézmények munká-
ját. A kölcsönös vendégsze-
replések egyik érdek® szín-
foltja lesz a román madrigál 
kórus magyarországi fellé-
pése. (MTI) 

Levespor 
százmillió személynek 

A Szegedi Paprikafeldol-
gozó Vállalatnál készülő íz-
le t® gulyás-, zöldség- és 
húslevesporok iránt évről 
évre növekszik a külföldi 
ós a hazai vásárlók érdek-
lődése: az idén ötven va-
gonnal többet gyártanak, 
mint tavaly, s az év végé-
ig mintegy százmillió ada-
got hoznak forgalomba alu-
mínium fóliában. 

Nemrégiben megkezdték 
ú jabb félkészétel, a sűrített 
húslev® gyártását is. Ezt 
elsősorban vendéglátóipari 
vállalatoknak szállítják, öt-
Kilós dobozokban. Felhasz-
nálása a vendéglátóipar szá-
mára igen előnyös, mert 

nem kell gcxndosikodniok a 
főtt húsok értékesítéséről. 
További előny, hogy a hús-
árak változása a húsleves-
sűrítményt nem érinti. 

A megfelelően ízesített 
sűrítmény fogyasztása gyer-
mekeknek különösen hasz-
nos, egyébként nagy meny-
rrviséget rendelt belőle a 
Gyermekélelmezési Válla-
lat. Tervezik a forgalomba 
hozatalát úgynevezett kis 
kiszerelésben, hogy házi-
asszonyok is vásárolhassák. 

Az „előregyártott" lev®-
készítmények választékát rö-
videsen az újonnan kikí-
sérletezett gomba krém-le-
v®porral bővítik. 

Divat az ollókban 
Tavaly év végén alapve-

tő változás történt a Szeg® 
di Szabó Ktsz-ben, a kész-
árutermelő részlegek külön-
váltak a mére t® tevékeny-
séget végzőktől. Utóbbiak 
Szegedi Mértékutáni Sza-
bó Ktsz néven alakultak 12 
fiókot számláló szövetkezet-
té. s január 1 óta a Kisipa-
rosok Csongrád megyei 
Szövetségének irányítása 
a la t t működnek. 

A tavasz jöttével ismét 
j.szezoncmberekké" váltak 
a szabók. 70 szakmunkás 
szorg®kodik a szövetkezet 
fiókjaiban, hogy a nagy-
számú megrendelésnek el® 
get tegyenek. A tavaszi sze-
zonra való tekintettel meg-
hosszabbították munkaidejü-
ket, ez azonban nem a túl-
órakeret rovására történik, 
mert januárban és február 
elején, mikor még kevesebb 
dolgot adott nekik a lakos-
Ság, csökkentett munkaidő-
ben dolgoztak. 

A szolgáltató tevékenység 
jobb ellátására a szövetk® 
zetfejlesztési alapból jelen-
tős összeget juttatott a ktsz-
nek a KISZÖV: 11 új. mo-
torai felszerelt varrógépet 
kapnak a negyedév végéig, 
ez nagyban emeli majd a 
termaleken ységet-

Javult a szövetkezet 
anyagellátása is, szép im-
portanyagokat, nevezetesen 
terlüszlert. lastex női nad-
rágot és fésűs öltönyszöv® 
teket kaptak 84 ezer forint 
értékben. A fiókok, elsősor-
ban a Kossuth Lajos sugár-
úti és a Széchenyi téri két 
részleg átrendezésére, kor-
szerűsítésére szántén tet® 
mes összeget; egészében 221 
ezer forintot, fordíthatnak a 
szabó kisiparosok. 

Egy esztendei szünet után 
a Kígyó utcai női-férfi f® 
hérnemürészleg helyiségé-
ben ismét munkához látott 
a kalaposrészleg is. A rész-
legvezető nagy öröme, hogy 
az újak mellett sok régi v® 
vőjük is jelentkezett, bi-
zonyítva, hogy igénylik ezt 
a tevékenységet. 

A szegedi fiókvezetők és 
szabászok is részt vettek 
február végén, március ele-
jén azokon a divatbemuta-
tókon. melyeket a textilru-
házati kisipari szövetkezetek 
tervező laboratóriuma ren-
dezett Budapesten. Ezt kö-
vetően szakmai ankéton is-
merkedtek a legújabb for-
mák, vonalak kialakításá-
nak fogásaival, a minta 
úgynevezett manipulálásá-
val. Amire tehát a közön-
ség igényt tar t : ollóikban 
van az idei dwat. 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa az évforduló 
alkalmából hétfőn este foga-
dást adott az országházban 

A fogadáson részt vett 
Dobi István, a Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsának elnö-
ke; K á l ö ' Gyula, a forradal-
mi mui íaraszt kormány 
elnöke, a/. MSZMP Politikai 
Bizottságának több tagja, va-
lamint a Politikai Bizottság 
póttagjai, a Központi Bizott-
ság titkárai. Ott volt a foga-
dáson az MSZMP Központi 
Bizottságának, az Elnöki Ta-
nácsnak és a kormánynak 
számos tagja, a politikai, a 
gazdasági és a kulturális élet 
sok más vezető személyisége. 
A fogadás részvevőinek so-
raiban jelen volt a termelés 
sok dolgozója, szocialistabri-
gád- vezet ők. a tudomány, az 
irodalom, a művészetek kép-
viselői. Részt vett a fogadá-
son a budapesti diplomáciai 
képviseletek sok vezetője és 
tag.ia. Megjelent Alekszej 
Leonov űrhajós alezred®. a 
Szovjetunió Hőse. A meleg, 
baráti légkörben lezajlott fo-
gadáson Dobi István pohár-
köszöntőt mondott. 

(MTI Foto — Pálfai Gábor felvétele) 

Képűn kön: Ünneplő fiatalok a Hősök terén 

| MOSZKVÁBAN 

Szipka József, Magyaror-
szág moszkvai nagykövete 
hétfőn délután nagyszabású 
fogadást adott hazánk fel-
szabadulásának 21. évfor-
dulója alkalmából. Az ünne-
pi rogdúson megjelentek 
Leonyid Brezsnyev, az SZKP 
KB első titkára, Nyikoiaj 
Podgornij, a Szovjetunió 
Legfelső Tanácsa Elnöksé-
gének elnöke. Alekszej Ko-
szigán miniszterelnök, vala-
mint: a párt, a kormány több 
képviselője, a Szovjet Had-
sereg magasrangú tisztjei, a 
szovjet főváros politikai és 
társadalmi éleiének ismert 
személyiségei. 

Jelen volt a fogadáson a 
M"'—ír Szocialista Munkás-

SZKP XXIII. 

Budapesten hétfőn délelőtt rendezték 
meg a Kommunista Ifjúsági Szövetség 
tagjainak ünnepély® fogadalomtételét. 
Több mint 60 ezer fiatal vonult fel szín®, 
lá tvány® menetben. Résat vett aa ünnep-
ségen Alekszej Leonov szcwjet űrhajós 
alezred®, a Szovjetunió Hőse ie. 

Több mint tízezer fiatal mondta 3 
fogadalom szövegét, majd Méhes Lajos, a 
KISZ Központi Bizottságának első titkára 
köszöntötte az if jú kommunistákat. Viha-
r ® ünneplés fogadta Alekszej Leonov üd-
vözlő beszédét, aki a lenini Komszomol és 
a XXIII. pártkongresszus küldöttei nevé-
ben is köszöntötte ifjúságunkat. 

Koszorúzósi ünnepségek Szegeden 
A& ünnepség az Intern® városi és járási pártbizottság, 

i'ataiiTHnt a tanácsok, a me-
gyei és városi népfrontbi-
zottság képviselői, továbbá a 
magyar és a szovjet alakula-
tok, a szegedi közlekedést 

az 
.zusán 

Hazánk íeiszabaduláságjeér 
21. évfordulója alkaliroSUől 
az MSZMP Csongrád megyei 
és Szeged városi bizottsága, 
a Csongrád megyei és a 
Szeged m. j. városi tanács ós 
a Hazafias Népfront Csong-
rád negyei bizottsága ápri-
lis 4-én. hétfőn délelőtt ko-
szorúzás! ü iinépségét, rend® 
zett. Szegeden.' a Széehempl iáikat , virágaikart a megyei, delás Tsz képviselői, 
téri szovjet hősi emlékmű-
vek előtt. A város dolgozói-
nak népes tóniegei állták kö-

cionáté hangjai val ért véget. 
A Széchenyi téri ünmep-

réggel egy idő ben megkoszo-
rúztak Fei,só varoson, a Du-
gonics-temetőben nyugvó 
szovjet hősök emlékművét vállalatok, a Tanárképző Fő. 
ós sírjait. Elhelyezték koszo- iskola, valamint a Felszaba-

részt vevő rül az emlékműveket, am® 
kűldöltsége Kádár Jánosnak, 
pártunk Központi Bizottsága 
első titkárának vezetésével. 
Eljöttek a moszkvai diplo-
máciai testület tagjai. 

Szipka József nagykövet 
meleg szavakban köszöntötte 
a vendégeket és a magyar— 
szovjet barátságot éltette po-
hárköszöntőjében. 

lyek előtt a fegyveres testü-
letek diszalakulatai sorakoz-
tak fel. 

11 órakor kezdődött a ko-
szorúzási î n népség a dise-
alakulatok tisztelgésével. A 

AZ ÜNNEP VARAZSA 

a magyar és a szovjet him-
nuszt. Az emlékművek talpa-
zatára koszorút helyezett w. 
MSZMP Crongrád nvsgrei. 

Ünnepélyesen levonták ^ ^ ^ T J L ^ 
. . . , , , . zottsewa. a Csongrád megye*, 

az allami zászlót 
A Magyar Népköztársa-

ság állami zászlaját, amely 
április 4. tiszteletére két na-
pig lengett a Parlament 
előtti Kossuth téren, kedden 
délelőtt díszzászlóalj tisztel-
gése és a Himnusz hangjai 
közben, ünnepélyesen levon-
ták. 

Ugyancsak katonai tiszte-
letadás közepette vonták le 
a gellérthegyi felszabadu-
lási emlékműnél is a nemze-
ti lobogót és a nemzetközi 
munkásmozgalom 'őrös 
zászlaját. (MTI) 

g z é p a parádé és vonzó a látványosság, de minthogy a 
szemnek sízól, mégsem ez teszi az ünnep varázsá t 

Zászlók integettek a házakról, drapériák £®zültek a köz-
epületeken. és villanyfüzérek gyulladtak ki. mégsem első-

munkásőr-zenekar eljátszotta s o r b a n v r M i g a z i ü r , n e p ' emlékezet® évforduló ápri-
lis negyedike. De miért emlí t jük ezt m®t , amikor már 
éppen bontják a dekorációt? Mert az idei évforduló és az 
eaután következő ünnepek mások voltak és mások l®z-
nek, mint az eddigiek. Fogalmazhatnánk úgy: szerényeb-
bek — s úgy is: bensőségesebbek. Az idén például nem 
rendeztek Budapesten katonai díszszemlét, Szegeden sem 
hívták a dolgozókat színházi díszünnepségre. S már koráb-
ban is. más ünnepünkkel kapcsolat ban is tapasztalhattunk 
szeroiéíeta változást: a Magyar Tanácsköztársaság évfordu-
lóján például a Szegedi Ruhagyárban rendeztek városi 
megemilékeaéMt. 

Szerényebbek volnánk a magunk ünnepeivel? Koránt-
sem erről van sző Most ünnep után már mindenki meg-
győződhetett róka. hogy ezután sem nélkülözik nemzetünk 
nagy napjai az i#ő kütenségeket.. Arra sem szabad gondol-
ni. hogy nemzeti ünnepeink jelentősége csökkent volna hi-
vatok* helyeken, vagy a közvélemény szemében — ellen-

se. emberek számára nagyszerű napnak és 
a József Attila Tudomány- minden nagy nemzeti ünnepünknek a kedvessége nőtt az-
egyetem, a Szegedi Orvos- w*l. hogy nemcsak és nem elsősorban központi ünnepség® 
tudományi Egyetem, az élei- ken harsan fel a taps és az öröm. hanem ezer és ezer 
mi szeri pari vállalatok, vals- helyen ünneplik szűkebb körben és bensőségesebben. Bri-
mint a szegedi termelőszö- gádok. gyárak, társadalmi szervezetek meleg ünnepségeiről 

a Szeged m. j. városi és a 
szegedi járási tanács végre-
haj tó bizottsága, az SEMT, 
a KISZ Csongrád megyei. 
Szeged városi és szegedi já-
rási bizottsága, a rteza&as 
Népfront Csongrád meggyei 
bizottsága. Koszorúztok sm. 
ideiglenesen hazánkban tar-
tózkodó szovjet alakulatok, 
a magyar fegyver® testül® 
tek. a textilipari vállalatok, 

vetkezetek képviselői. 

ÜNNEPLŐ FALVAK 
Pusztamérgesen Csápenszki 
István elvtárs, a járási párt-
bizottság első titkára kö-
szöntötte a falu népét. Itt 
még örömtelibbé tette az 
ünnepet az, hogy most elő-
ször tarthattak nagygyűlést 
a közel 2 milliós költséggel 
épült ú j művelődési házban. 

Hétfőn valamennyi köz-

A szegedi járási községek-
ben is már szombaton meg-
kezdődtek az április 4-i ün-
nepségek. A fiatalok szín-
pompás fáklyás felvonulást 
rendeztek többek között (Il-
lésen, Kisteleken, Dorozsmán 
és Ásotthalmon. Üllésen és 
Mórahalmon az ünnepi ese-
mények egyik fénypontja 
volt a KISZ-isták fogada-
lomtétele. Impozánsak vol-
tak az ünnepi nagygyűlések 
is. Forráskúton 500-an, 
Ásotthalmon 550-en jelentek tők emlékműveit és az em-
meg a művelődési házban léktáblákat. Délután a fiata-
rendezett nagygyűlésen. Do- l o k a l e g t ö b b f a l u b a n s z é 
rozsman. Zákányszékén es , , , , , _ 
Pusztamérg®en is teljesen sportrendezvenyekkel. tome-
megteltek emberekkel a mű- to kulturális műsorral ked-
'«eiódési házak nagykermeLtKskedtek. 

csak sorokat ír ha tton,, az elmúlt napokban, hiszen mind® 
nütt elhangzottak megemlékezések, felcsendültek a köszön-
tő enekek. szemtanúk élményei kerekedtek mondatokká. 
Ebben az idei ünnepben kevesebb volt ugyan a „tervezett" 
pátosz, de nagyobb volt az alkalom varázsa. Közveti® 
nebbek, családiasabbak voltak az ünnepi pártnapok, meg-
emlékezések. baráti találkozók. De még csak a látvány®-
ségot sem hiányolhattuk, hiszen a szegedi fiatalok fáklyás 
felvonulása és ünnepi foga dalom tétele a Széchenyi téren 
igazán méltó volt a hangulathoz és a közvélemény érzé-
seihez. Nem maradtak el a programból a koszorúzás meg-
ható percei sem és a hatvanezer budapesti fiatal felvonu-
lása látványosságban is megközelített egy katonai parádét, 

ségben a párt- és tömegszer- hát még a hozzá kapcsolódó érzésekben. így nemhogy sz® 
vezetek tagjai népes közön- * * * * * * tett volna idén az ünnep, még több emlékünk 

rúztá'k az elesett f T s L b a d í - m a r a d r ó l a ' M e r t a Mwabadu lés ™P.íának az idei for-
mák között több volt az ünneplője, mint más ®ztendők-
ben. 
J£özielebb került az ünnep az emberekhez, s a meleg, 

heosőség® találkozókon, pártnapokon, ifjúsági felvonu-
lásokon az e nap által szimbólummá nemesedett eszme 
» jobban átforrosodott bennünk. 

Sz. S. I. 
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