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Ma ülésezik 
az MSZMP 
Központi 
Bizottsága 

Március 21-re, mára össze-
hívták a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizott-
ságának ülését 

A BT 
rhodesiai 
vitája 

Az ENSZ Biztonsági Ta-
nácsa kedden, magyar idó 
szerint 22.30 órakor 36 afri-
kai ország sürgős kérésére 
összeült, hogy folytassa a 
rhodesiai helyzet megvitatá-
sát Az afrikai országok kép-
viselői közös levelükben 
megállapítják, hogy az Ang-
lia kezdeményezésére a faj-
gyűlölő Smith-rezsim ellen 
hozott részleges gazdasági 
szankciók nem vezettek 
eredményre. A Rhodesiában 
kialakult helyzet fenyegeti a 
nemzetközi békét és bizton-
ságot Éjfélkor az ülést el-
napolták. 

Gazdag 
program-
mal 

Tegnap, szerdán ölést tar-
tott Szegeden a Csongrád 
megyei országgyűlési képvi-
selőcsoport. Katona Sándor 
országgyűlési képviselőnek, a 
csoport vezetőjének elnökle-
tével megvitatták és elfo-
gadták a csoport idei mun-
katervét. Az ülésen részt 
vett és a vezetése alatt mű-
ködő igazságügyi szerv mun-
kájáról beszámolt az ország-
gyűlési képviselőknek dr. 
Pozsgai István, a Csongrád 
megyei főügyészség vezetője 
és dr. Simon László, a sze-
gedi megyei bíróság elnöke. 

A megyei képviselőcsoport 
az idén még négy ülést ter-
vez. Április végén a Haza-
fias Népfront megyei bizott-
ságának elnökségével együtt 
a közös munka kapcsolatait, 
a képviselők és a tanácsta-
gok választókerületi tevé-
kenységét, valamint a jelölő 
gyűléseken elhangzott köz-
érdekű kérdések elintézését 
szándékoznak megtárgyalni. 
Júniusban a megye városai-
nak vezetékes gázzal való 
ellátásának helyzetét vitat-
ják meg, augusztusban a ter-
ir.e'őszövetkezeti pártoló tag-
ság megszüntetésével előál-
lott kérdések, novemberben 
pedig az építésügyi törvény 
végrehajtásának, valamint a 
képvise'ői munkának a ta-
pasztalatai kerülnek a kép-
yise'őcsoport ülésének napi-
rendjére. 

II Minisztertanács ülése 
Beszámoló az árváltozásokról — Határozat 

a tsz-ek munkaversenyéről — Odaítélték a kiváló 
és érdemes művész címeket 

A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: 

A Minisztertanács szerdán ülést tartott 
Jóváhagyólag tudomásul vette a kormány 
elnökének beszámolóját a Varsói Szerző-
dés politikai tanácskozó testülete március 
6—7-én, Szófiában megtartott üléséről. 

A Minisztertanács elfogadta az egészség-
ügyi miniszternek a Magyar Népköztársa-
ság kormánya és a Vietnami Demokrati-
kus Köztársaság kormánya közötti egész-
ségügyi együttműködési tárgyalásokról 
tett jelentését 

A kormány meghallgatta az Országos 
Tervhivatal elnökének beszámolóját a 
népgazdaság múlt évi fejlődéséről. A je-
lentést tudomásul vette és felhívta az ille-
tékes minisztériumok és az országos ha-
táskörű szervek vezetőit hogy annak ta-
nulságalt munkájukban hasznosítsák. 

Az Országos Anyag- és Arhivatal elnöke 
az év elcő két hón-pj 'ban történt fogyasz-
tói árváltozásokról számolt be. A Minisz-
tertanács a jelentést elfogadta. 

A Termelőszövetkezetek Országos Taná-
csa elnökének előterjesztése alapján a 
Minisztertanács határozatot hozott a ter-
melőszövetkezetek szocialista munkaver-
senyének célkitűzéseiről és feltételeiről, 
valamint az állami szervek ezzel össze-
függő feladatairól. 

A kormány tudomásul vette a Minisz-
tertanács tanácsszcrvek osztálya vezetőjé-
nek jelentését a hatósági feladatok de-
centralizálásának edd;gi eredményeiről és 
a hatósági munka felügyeleti rendjéről, 
majd határozatot fogadott el a községi 
tanácsok végrehajtó bizottságainak egy-
séges szakigazgatási szervéről. 

A Minisztertanács a művelődésügyi mi-
niszter clőterlesztése alarmén döntött a 
Magyar Népköztársaság Kiváló művésze 
és Érdemes művésze címek ez évi oda-
ítéléséről. 

(A beszámolót a fogyasztói árváltozá-
sokról, vr.lam'nt a határozatot a tsz-ek 
munkaversenyéről lapunk 3. oldalán is-
mertetjük.) 

Emlékünnepség Szegeden 
a Tanácsköztársaság tiszteletére 

Szegeden, tegnap délután 
a ruhagyárban rendezte meg 
a Magyar Tanácsköztársaság 
kikiáltásának 49. évforduló-
jának emlékünnepségét az 
MSZMP Szeged városi bizott-
sága, Szeged megyei jogú 
város tanácsa és a Szakszer-
vezetek Csongrád megyei 
Tanácsa. A megemlékezésre 
eljött és az elnökségben he-
lyet foglalt Sipos Géza, az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának titkára, Papp 
Gyula, a Szeged városi ta-
nács vb elnökhelyettese, 
Csonka István, a KISZ vá-
rosi bizottságának szervező-
titkára, Hoffmann Márton, a 
Szakszervezetek megyei Ta-
nácsának titkára, Hofge-
sang Péter, a Hazafias Nép-
front Szeged városi Bizott-
ságának titkára, Bodnár La-
jos és Domaházi Antal, a 
munkásmozgalom veteránjai, 
akik ott harcoltak Tanács-
Magyorország Vörös Hadse-
regében. 

Berzsenyi Lajosnak, a ru-
hagyár párttitkárának kö-
szöntő-bevezető szavai után 
dr. Antalffy György egyete-
mi tanár, az MSZMP Csong-
rád megyei végrehajtó bizott-
ságának tagja, a József Atti-
la Tudományegyetem jogi 
karának dékánja tartott ün-
nepi beszédet. Méltatta a 
Tanácsköztársaság kikiáltá-
sának történelmi jelentősé-
gét, elemezte megalakulásá-
nak körülményeit és azt a 
hősies erőfeszítést, mellyel a 
tanácshataom 133 napja or-
szág-világ előtt bebizonyí-
totta létjogosultságát, törté-
nelmi szükségszerűségét. 
Szólt a proletárállam ener-
gikus munkájáról, mely lét-
rehozta és hősi harcokkal ed-
zette meg a magyar Vörös 
Hadsereget, igyekezett rend-
berakni a háború sújtotta 
ország gazdasági életét, gon-
doskodott a tömegek szociá-
lis ellátásáról, megnyitotta 
az addig kisemmizettek előtt 

az iskolák kapuit, elválasz-
totta az államot az egyház-
tól, egyszóval a magyar tör-
ténelemben először fogott 
hozzá a szocialista társada-
lom építéséhez, s igazolta, 
hogy a proletárdiktatúra 
nem egy-egy ország specia-
litása, hanem történelmi 
szükségszerűség. 

A nagy tapssal fogadott 
ünnepi beszédet műsor kö-
vette, melyben a Szegedi 
Nemzeti Színház művészei, a 
Zeneművészeti Főiskola sze-
gedi tagozatának hallgatói 
működtek közre. Szabó Kál-
mán forradalmi hangulatú 
verseket mondott, Gregor 
József Verdi és Borodin ope-
ráinak egy-egy részletét, 
Ivánka Irén népballada- és 
népdal-feldolgozásokat éne-
kelt. A Mácsai Katalin—Ká-
dár Pál—L antos Sándor— 
Koncz Márta összetételű vo-
nósnégyes Virontkov négy 
preludiumát mutatta be. 
Konferált: Öze Éva. 

Az ENSZ szociális, kultu-
rális és humanitárius bizott-
sága a tavasz első napjanak 
nem piros betűs ünnepét — 
március 21-ét — javasolta a 
faji megkülönböztetés elleni 
harc napjává. „A világ min-
den részén gyorsan fel kell 
számolni a faji megkülön-
böztetés minden formaját és 
megnyilvánulását" — köve-
teli a kiáltvány. 

Immár az Egyesült Nem-
zetek Szervezetének alapok-
mányába foglalták ezt a ha-
tározatot, amelyet a közgyű-
lés 20. ülésszaka fogadott el. 
A faji megkülönböztetés el-
leni küzdelem tehát már 
nemcsak a lelkiismeret pa-

rancsa, hanem a világ né-
peinek okmányba foglalt kö-
telezettsége ls. 

A Magyar ENSZ Társaság 
nyilatkozata is hangsúlyoz-
za: a közelmúlt tragikus ese-
ményei a Dél-afrikai Köz-
társaságban és Rhodesiában 
— ahol a hazájuk felszaba-
dításáért és emberi méltósá-
guk kivívásáért küzdő haza-
fiakat tartanak jogtalanul 
fogva a fajüldöző hatóságok, 
állítanak törvénytelen módon 
bíróság elé, végeztek ki, 
illetve készülnek további 
gyilkosságok elkövetésére — 
parancsolóan vetik fel. hogy 
a faji egyenlőségnek mielőbb 
érvényt kell szerezni szerte 
a világon. 

Dr. Marthin Luther Kint;. Nobel Békedíjas l e l k é n papi ta lárban 
beszél a négerek május i békemenetében résztvevő tömeghez 

„Kutyá t a k u t y á r a ! . . . " — Ijtv vezényelt a b i rminghami rend-
őrfőnök! amidőn az a la barnai rv'gerek követelték a fa j i meg-

különböztetés eltörlését 

Fehérek és feketék együtt t i l takoznak a londoni Rhodesia-ház 
előtt a Smith-rezsim te r ro r ja ellen 

MÁJUS 9-TŐL: 

Tavaszi békehónap 

ruhagyári emlékünncpscg részivevőinek egy csoyunju 

A Hazafias Népfront Csong-
rád megyei bizottsága indít-
ványára tegnap a megye po-
litikai, társadalmi és tömeg-
szervezeteinek, intézményei-
nek, a dolgozók különböző 
rétegeinek képviselőiből ope-
ratív bizottság alakult az 
idei békemozgalmi akciók, 
rendezvények lebonyolításá-
nak egybehangolására, szer-
vezésére. Első ülésén a bi-
zottság tervezetet fogadott 
el, amelynek középpontiában 
a második világháború be-
fejezésének napjával, május 
9-ével ke-.dődő és a nemzet-
közi szolidaritás jegyében le-
zajló békehónap eseményso-
rozatai állnak. 

Mindenekelőtt a magyar 
dolgozóknak a vietnami há-
ború ellen tiltakozó mozgal-
mának teremt megfelelő fó-
rumokat a bizottság. Előse-
gítve azt is, hogy népünk 
véleménye és a vietnami nép 
megsegítésére irányuló, nö-
vekvő társadalmi összefogás 
egybekapcsolódjék az ameri-
kai agresszió elleni világmé-
retű tiltakozó mozgalommal, 
hozzájáruljon az európai biz-
tonságért. valamint az arab 
és más népek függetlenségé-
ért, s a szabadságért folyó 
harcának támogatásához. Az 
operatív bizottság előzetes 
terveiben többek között bé-
ke és barátsági gyűlések, ta-

lálkozók, megemlékezések, 
ifjúsági rendezvények szere-
pelnek. 

A bizottság ülésén elhang-
zott felszólalások egyebként 
arról adtak számot, hogy a 
dolgozók különböző rétegei 
növekvő aktivitással emelik 
fel szavukat a vietnami há-
ború ellen, gyűléseken és a 
segítségnyújtás különböző 
formáiban. A KISZ-fiatalok 
körében a napokban indult 
gyűjtési akció, amelynek 
célja: tranzisztoros rádióké-
szülékeket küldeni a vietna-
mi szabadságharcosoknak. 


