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Országos ifjúsági I 
koherencia Szegeden 

A magyar—szovjet barátságról 
A KISZ és a Komszomo! 

A f e 3 s z a b a d u ! á s i 

ünnepségek szegedi 
és járási programja 

A Magyar Kommunista If-
júsági Szövetség Központi 
Bizottsága, Csongrád megyei 
és Szeged városi bizottsága 
rendezésében tegnap, ked-
den délután ifjúsági konfe-
rencia kezdődött a magyar— 
szovjet barátságról Szegeden, 
a megyei tanács székházá-
ban. A konferencia részt-
vevőit Szögi Béla, a KISZ 
Csongrád megyei bizottságá-
nak titkára köszöntötte, maid 
Méhes Lajos, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag-
ja, a KISZ Központi Bizott-
ságának első titkára mondott 
megnyitó beszédet. A nyitó 
ünnepség elnökségében töb-
bek között helyet foglalt: 
Győri Imre, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának tagja, a 
Csongrád megyei pártbizott-
ság első titkára, Deák Béla, 
a Szeged városi párt-végre-
hajtóbizottság tagja, a párt-
bizottság osztályvezetője és 
Nádasdi József, a KISZ Köz-
ponti Bizottságának titkára. 

Méhes Lajos beszédében — 
egyebek között — megállapí-
tot ta: a hazánkban első íz-
ben megrendezett ifjúsági 
konferencia, amely a magyar 
—szovjet baráti kapcsolatok 
további elmélyítését szol-
gálja, az emlékezés zászlajá$ 
hajtja meg a hazánk felsza-
badításéért küzdött ismert és 
ismeretlen szovjet hősök 

'előtt, akik között igen sok 
komszomolista áldozta életét 
a magyar nép szabadságáért. 
A két nép barátsága — 
amely immár fél évszáza-
dos múltra tekinthet vissza 
— a történelem folyamán 
mind gyümölcsözőbbé vá l t 
Akár az ötven év előtti har-
cokat említjük, akár mai kö-
zös célkitűzéseinket hozzuk 
fel példaként, mindenképpen 
az együttműködés bővülését 
igazoljuk. A kapcsolatok 
erősítésére különösen most 
van szükség — mondotta Mé-
hes Lajos —, abban az idő-
ben, amikor a nemzetközi 
helyzet különösen próbára 
teszi az antiimperialista 
front egységét. Ahhoz, hogy 
a baráti szálak még szoro-
sabbra fonódjanak, főképpen 
a személyes kapcsolatok el-
mélyítésére kell törekedni, 
az együttes tanácskozásokra, 
a kölcsönös látogatásokra. 

A magyar—szovjet barát-
ságról rendezett ifjúsági kon-
ferencia első előadója Ná-
dasdi József volt, aki a szov-
jet néphez kötődő interna-
cionalista kapcsolataink né-
hány vonatkozásáról szó-
lott, különös tekintettel a 
lenini Komszomollal való 
kapcsolatainkra. 

Az ifjúsági konferencia — 
amelynek mintegy 300 hazai 
vendége mellett Szegeden 
üdvözölhetjük Zoja Katye-
rusinát, a Szovjetunió buda-
pesti nagykövetségének tit-
kárát és Lev Kornyisovot, a 
Molodoj Kommuniszty fő-
szerkesztő-helyettesét, vala-
mint a hazánkban ideiglene-
sen tartózkodó szovjet csa-
patok komszomolistáinak 
képviselőjét — Magyarország 
felszabadulásának közelgő, 
25. évfordulója és Lenin szü-
letésének 100. évfordulója je-
gyében végzi munkáját. 

A konferencia résztvevői 
számára tegnap, kedden bo-
ráti estet rendezett a Hun-
gária Étteremben a KISZ 
Csongrád megyei bizottsága. 
Az est műsorában többek kö-
zütt fellépett: Kállai Bori, 
Markovits Bori, Janka Bé-
la, Király Levente és Kiss 
Gábor. 

Hazánk felszabadulásának 24. évforduló-
ját a szegedi és a szegedi járási dolgozók 
is méltó keretek között ünneplik meg. A 
pártalapszervezetekben ünnepi pártnapo-
kat, taggyűléseket rendeznek ezekben a na-
pokban, több üzemben és intézményben 
szovjet katonákat is meghívtak a baráti-
elvtársi összejövetelre, hogy együtt idézzék 
fel a Nagy Honvédő Háború, s a felszaba-
dulás emlékeit. 

Ma, április 2-án délután fél 3 órai kez-
dettel ünnepséget rendez a Szegedi Ruha-
gyárban az MSZMP Szeged városi bizottsá-
ga, a Szeged m. j. városi tanács, a Hazafi-
as Népfront városi bizottsága. Az ünnepi 
ülés szónoka Sipos Géza, az MSZMP Sze-
ged városi bizottságának titkára. A beszéd 
után művészi műsor lesz. 

Pénteken, április 4-én, délelőtt 10 órai 
kezdettel koszorúzási ünnepséget rendez 
az MSZMP Szeged városi bizottsága, a vá-

rosi tanács és a népfront városi bizottsága 
a Széchenyi téri és a Dugonics-temetőben 
levő szovjet hősi emlékműveknél. 

Ugyancsak pénteken délelőtt 11 órai kez-
dettel a Szegedi Nemzeti Színházban ren-
dezi meg a Kommunista Ifjúsági Szövetség 
Szeged városi bizottsága a KISZ új tagjai-
nak ünnepélyes fogadalomtételéi. 

Az előbbivel egy időben nyílik meg u 
VII. országos ifjúsági bélyegkiállítás a 
népfront városi bizottsága székházának 
(Vörösmarty utca 3.) emeleti nagytermé-
ben. 

A szegedi járás nyolc nagyközségében 
központi ünnepséget rendeznek, míg a töb-
bi faluban a munkahelyeken, a szövetsei 
zetekben tartanak ünnepi gyűléseket ápri-
lis 3-án és 4-én. Az évforduló napjának 
délelőttjén minden községben elhelyezik a 
hála és a kegyelet koszorúit, virágcsokrai' 
a szabadságunkért elesett hősök emlékmű-
veinél és sírjainál. 

Kitüntetések április l -e 
alkalmából 

Somogyi Károlyné felvétele 

Részlet az ülésteremből 

Ma, szerdán délelőtt Bíró délutáni órákban Molnár 
József külkereskedelmi mi- János művelődésügyi mi-
niszter a magyar—szovjet niszterhelyettes előadására 
gazdasági kapcsolatok né- kerül sor A magyar—szovjet 
hány kérdéséről szól a kon- kulturális kapcsolatok né-
ferencia résztvevőinek, Be- hány kérdése címmel. 
recz János, a Külügyminisz- Holnap, csütörtökön — a 
térium pártbizottságának tit- konferencia záró napján — 
kára pedig a magyar—szov- Lev Kornyisov, a Molodoj 
jet államközi együttműködés Kommuniszty főszerkesztő-
néhány vonását elemzi. A helyettese tart előadást. 

Méhes Lajos látogatásai 
Méhes Lajos, az MSZMP KISZ Központi Bizottsága-

Központi Bizottságának tag- nak első titkára, ahol Győri 
ja, a KISZ Központi Bizott- Imre, Szögi Béla és dr. Ab-
ságának első titkára tegnap, rahám Antalné igazgató tár-
kedden — a magyar—szov- s a s á e á b s z e e e d i üzemek 
jet barátságról rendezett if- s a s a g a D a n a s z e g e m U 7 ' e m e K jet barátságról 
júsági konferencia megnyi-
tásának alkalmából — Sze-
gedre látogatott. A délelőtti 
órákban a Csongrád megyei . . . . . 
pártbizottságon Gyön lm- Kajaro1' 
révei, az MSZMP Központi 
Bizottsága tagjával, a megyei 
pártbizottság első titkárával 
találkozott. A megbeszélés-
nél jelen volt: dr. Komócsin 
Mihály, a megyei pártbizott-
ság titkára, dr. Ágoston Jó-
zsef, a megyei párt-végrehaj-
tóbizottság tagja, a pártbi-
zottság osztályvezetője és 
Szögi Béla, a KISZ Csongrád 
megyei bizottságának első 
titkára. Méhes Lajos a meg-
beszélés után a KISZ Csong-
rád megyei bizottságán tett 
látogatást, ahol a megyei, já-
rási és városi KlSZ-vezetők-
kel találkozott. 

Az ifjúsági konferencia 
megnyitása után a Szegedi 
Konzervgyárat kereste fel a 

ifjúsági brigádjainak vezetői-
vel beszélgetett el az ifjúsá 
gi szocialista brigádok mua 

Kedden a MÉM-ben dr. 
Dimény Imre mezőgazdasági 
és élelmezésügyi miniszter a 
felszabadulás évfordulója al-
kalmából 182 mezőgazdasagl, 
erdészeti és élelmiszeripari 
dolgozónak adta a Munka 
Érdemrend arany, ezüst és 
bronz fokozatát. 

* 
A Termelőszövetkezetek 

Országos Tanácsának székha-
zában Szabó István, az Elnö-
ki Tanács tagja, a TOT elnö-
ke bensőséges ünnepségen 
adta át az Elnöki Tanács 
kitüntetéseit a termelőszö-
vetkezeti elnököknek, veze-
tőknek és tagoknak. 

* 
A Szegedi Ruhagyár igaz-

gatója tegnap felszabadulá-
sunk évfordulója alkalmából 
fogadást adott a vállalat leg-
jobb dolgozóinak tiszteletére, 
s több dolgozónak kitüntetést 
nyújtott át. A Könnyűipar 
kiváló dolgozója miniszteri 
kitüntetésben részesült Rába 
János, Szalai Mártonná, Gró-
czin Vince, Németh Ferenc-
né és Kaszapovics Mátyás. A 
Honvédelmi Minisztérium 
által adományozott Honvé-
delmi érdemérem kitüntetést 
Kreif Sándor, Lőrinc Lajos, 
Erdélyi Józsefné, Kispéter 
Józsefné, Erdei Pál, dr. 
Klonkay Gyula és dr. Gazdag 
József kapat meg. Molnár 
István gyári tűzoltó-parancs-

noknak a BM Csongrád me-
gyei Tűzrendészeti Alosztá-
lyától a Tűzrendészeti érem 
arany fokozatát kapta. 

A vállalat dolgozói közül 
még harmincnyolcan kapták 
meg a Kiváló dolgozó jel-
vényt és a vele együtt járó 
pénzjutalmat. összesen 69 
ezer forintot osztottak ki a 
munkában kitűnt és kitünte-
tésben részesült dolgozók kö-
zött. 

A szegedi vállalat két vidé-
ki gyárában, a szentesiben 
és a bácsalmásiban tegnap 
hasonló ünnepséget rendez-
tek és a munkában kimagas-
ló eredményt elért dolgozó-
kat kitüntették és megjutal-
mazták. 

Országgyűlési 
bizottság ülése 

Dr. Bognár József elnök-
letével kedden a Parlament 
Gobelin-termében ülést tar-
tott az országgyűlés terv-és 
költségvetési bizottsága. Az 
ülésen — amelynek napi-
rendjén A területi gazdasági 
és társadalmi fejlettség mu-
tatói, illetve az ebből levon-
ható következtetések című 
téma szerepelt — részt veti 
dr. Beresztóczy Miklós, az 
országgyűlés alelnöke. 

A területfejlesztési kon-
cepció alaptézise nagyjából 
már kialakult: biztosítani 
kell mind a gazdasági, mind 
a társadalmi aránytalansá-
gok felszámolását. A részle-
tesebb kidolgozást megelő-
zően az illetékesek figye-
lembe veszik majd a külön-
böző gazdasági, politikai fó-
rumok véleményét, köztük 
az országgyűlés terv- és költ-
ségvetési bizottságának állás-

Llalását is. 

Svéd javaslat Genfben 

Exportálják a vizet 
Érdekes üzletet kutatott fel a Debreceni Biogál Gyógy-
szerárugyár. Az afrikai országok részére desztillált vízzel 
töltött ampullákat gyártanak és szállítanak. Az első min-
taszállitmányok 1967-ben hagyták el a gyárat és 1963-
ban már 2 millió 250 ezer forint értékű desztillált vizet 
szállítottak. A Biogál már erre az évre is kapott desz-
tillált vízre megrendelést mintegy egymillió 480 ezer fo-
rint értékben. Képünkön: a desztillált vízzel töltött am-

pullák ellenőrzése csomagolás előtt 

A leszerelési értekezlet 
kedd délelőtti ülésén Alva 
Myrdal asszony, Svédország 
képviselője határozatterveze-
tet terjesztett a küldöttek elé 
a föld alatti atomrobbantá-
sok beszüntetését célzó 
egyezmény megköésére. A 
hírügynökségi kommentárok 
megjegyzik, hogy 1962 már-
cius, a leszerelési értekezlet 
munkájának megkezdése óta 

ez az első eset, hogy a Szov-
jetunió é6 az Egyesült Álla-
mok képviselőjén kívül más 
ország delegátusa terjeszt 
elő határozattervezetet. 

A keddi ülésen felszólalt 
még Lengyelország és Cseh-
szlovákia küldötte. Mindket-
ten támogatták a tengerfe-
nék békés felhasználására 
vonatkozó korábbi szovjet 
javaslatot. 


