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Megjelenik hétfő kivé-
telével mindennap, hét-
köznap 8. vasárnap 12 

oldalon. 
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Országos 

fórum 
Tanácskozásra ülnek 

össze ma az alkotó-
munka legjobbjainak 
képviselői: harmadízben 
rendezik meg a szocia-
lista brigádvezetők or-
szágos tanácskozását. 
Voltaképpen a magyar 
munkásosztály színe-
javának országos je-
lentőségű fóruma nyit 
kaput ezen a napon, 
hogy eszmecserét foly-
tasson a mozgalom év-
tizedes tapasztalatairól 
és meghatározza ten-
nivalóit az ú j körülmé-
nyek között. 

A munkaverseny elis-
mert formája, a szo-
cialista brigádmozga-
lom, osztatlan tekintély-
nek örvend. Szűkebb 
pátriánkban — Szegeden 
és környékén — talán 
nincs is olyan termelő 
szervezet, ahol ne lenne 
szocialista brigád. Majd 
háromezer kollektíva 
küzd a megtisztelő cí-
mért, s sokan közülük 
nem is egyszer elnyer-
ték azt. A ma kezdődő 
tanácskozáson ott lesz-
nek a szegedi munkások 
képviselői, küldöttei is: 

-Széli István, Szalai An-
tal, Molnár Sándor, Da-
ni Istvánné, Csontos Já-
nos, Ménesi Ferencné, 
Ábrahám József, ifj . Tö-
rök Sándorné, Laska 
Sándorné, Molnár László, 
Bozóki Mária, Hetesi 
István, Papp Lajos, 
Plaukity Ferenc, So-
mogyvári István, László 
Ferenc, Gárdián Ferenc 
és Gárgyán Gézáné. 

A szegedi küldöttek 
is elmondhatják, hogy 
az itteni dolgozók, a 
szocialista brigádtagok 
osztozni és tenni akar-
nak mindenben, ami 
jó a munkásosztálynak, 
az ország népének. Bi-
zonyára elmondják 
majd azt ls, ami el-
avult a mozgalomban, 
ami fékezi energiáját. A 
mindenáron való szám-
szerű növekedés, a fe-
lülről való „számadás" 
a mozgalom árnyékos 
oldalához tartozik. A 
brigádok ettől függetle-
nül társadalmi fejlődé-
sünk legdinamikusabb 
előrevivői, s nincs kü-
lönösebb szükség meg-
reformálni a mozgal-
mat. A tartalmi oldalt 
érdemes inkább változ-
tatni. csiszolni. hogy 
ténylegesen betöltse ne-
mes hivatását ez az 
életrevaló és nagyon 
népszerű mozgalom. 

Gazdagh István 

Odessza ünneplése Szegeden A Minisztertanács 
ülése 

— Az idősebb testvérnek 
tisztelgünk ezen a napon — 
mondotta megnyitójában Fü-
löp János, a Magyar—Szov-
jet Baráti Társaság Szeged 
városi titkára tegnap a Ma-
gyar Kábelművek szegedi 
művelődési házában rende-
zett városi díszünnepségen. 
A zsúfolásig megtelt terem-
ben ott voltak a kábelmű-
vek, a kéziszerszámgyár, a 
gyufagyár, az AKÖV, a sze-
gedi kenderfonó és a 
számítástechnikai vállalat 
dolgozói. Az MSZBT, a Ha-
zafias Népfront és a KISZ 
városi bizottságai által szer-
vezett megemlékezésen részt 
vett Deák Béla, az MSZMP 
Szeged városi végrehajtó bi-
zottságónak tagja, a párt-
bizottság osztályvezetője, 
Papp Gyula. Szeged városi 
tanácsának vb elnökhelyet-
tese, dr. Koncz János, a 
KISZ Csongrád, megyei, -bir 
zottságának titkára, Hevér 
László, a KISZ Szeged vá-
rosi bizottságának titkára, 
Hofgesang Péter, a Hazafias 
Népfront Szeged városi bi-
zottságának titkára, dr. 
Márta Ferenc, a József Atti-
la Tudományegyetem rek-
tora, s a társadalmi és tö-
megszervezetek több más 
vezetője. Ott voltak a szov-
jetunióbeli vendégek és az 
ideiglenesen hazánkban tar-
tózkodó szovjet fegyveres 
alakulatok képviselői. 

Papp Gyula ünnepi be-
szédében emlékeztetett arra, 
hogy Odessza, amely 1944. 
április 10-én szabadult fel 
a fasiszta megszállás alól 
s azóta elnyerte a Hős Vá-
ros címet, Lenin renddel és 
Aranycsillag renddel tün-
tették ki, már 15 éve van 
testvéri kapcsolatban Sze-
geddel. A két város politi-
kai, gazdasági, társadalmi 
és kulturális együttműködése 
minden évben mélyül és 
kölcsönösen meghozza ered-
ményeit. Már nemcsak hi-
vatalos delegációk cseréje, 

Részlet a díszünnepségről 

hanem a turista csoportok 
küldése révén a lakosság 
egymásközt kialakuló baráti 
viszonya is tartalmat ad a 
kapcsolatoknak. Éppen ezért 
szívből örülnek a szegediek 
is, Odessza nagy ünnepén, 
felszabadulásának 25. év-
fordulóján. S nem felejtik, 
hogy Szeged és hazánk fel-
szabadításában igen sok yk-
rajnai, köztük odesszai har-
cos is részt vett és nem egy 
közülük életét áldozta. Vá-
rosunk első katonai pa-
rancsnoka a felszabadulás 
után szintén odesszai volt: 
Mihail Hajtovics nevét nem 
felejtik a Tisza partján. 

A szovjet és a magyar 
nép, Odessza és Szeged test-
vérvárosi kapcsolatának 
méltatása után ünnepi mű-
sor következett. Bágrickij: 
Odessza című költeményét 
— fordítója Veress Miklós — 
-Csexnák Árpád, a Szegedi 
Nemzeti Színház művésze 
mondotta el. Ezután 
Musszorgszkij: Borisz Godu-
nov című operájából a for-
radalmi kórust a MÁV Ha-

Somogyi Károlyné felvétele 

zánk kórusa adta elő. N. A. 
Brigin: A Hős Város című 
művéből részleteket olvasott 
fel Mentes József Jászai-dí-
jas színművész. Turján Vil-
ma Liszt-díjas az Igor her-
ceg című, Sinkó György 
Liszt-díjas pedig Glinka: 
Ivan Szuszanyin című ope-
rájából énekelt részleteket. 
Iszák Bábel: Árulás című 
novelláját Kovács János 
Jászai-díjas színművész adta 
elő, majd a kórus Raics: E 
földön fényt akarunk című 
művét énekelte. Sz. Simon 
István: A Fekete-tenger üze-
nete című riportjából Király 
Levente Jászai-díjas olvasott 
fel s a díszünnepség Verdi: 
Vitézek dala kórus előadá-
sával ért véget. A kórust 
Erdős János karnagy ve-
zényelte, zongorán közremű-
ködött, Joó Eta és Váradi 
Zoltán. A műsort Gyürki 
László konferálta. 

A díszünnepség végeztével 
a résztvevők megtekintették 
az Odessza élete című mű-
vészi fényképekből álló ki-
állítást. 

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: 

A Minisztertanács csütör-
tökön ülést tartott. Meghall-
gatta és jóváhagyólag tudo-
násul vette a szocialista or-
szágok igazságügy-miniszte-
reinek és legfőbb ügyészei-

I nek a háborús és emberies-
ség elleni bűntettek üldözé-

i sének kérdéseiről Moszkvá-
ban tartott nemzetközi kon-
ferenciájáról előterjesztett 
jelentést. 

Az Országos Tervhivatal 
elnöke, a munkaügyi mi-
niszter és az Országos 
Anyag- és Árhivatal elnöke 
jelentést tett a népgazdaság 
1968. évi fejlődéséről és az 
új gazdasági mechanizmus 
szabályozó rendszerének ta-
pasztalatairól; a tavalyi 

munkaerő-gazdálkodásról, il-
letve a fogyasztói árak ala-
kulásáról. A kormány a be 
számolókat megvitatta és el-
fogadta. 

A Minisztertanács meg-
hallgatta és tudomásul vet-
te a Központi Népi Ellenőr-
zési Bizottság elnökének je-
lentését a népi ellenőrzés ta-
valyi tevékenységéről. 

A nehézipari miniszter és 
az Országos Tervhivatal el-
nöke előterjesztést tett a 
kormánynak a szénbányászat 
korszerűsítésével kapcsolatos 
távlati feladatokról. A Mi-
nisztertanács a javaslatokat 
elfogadta és megbízta a ne-
hézipari minisztert, hogy a 
tervek megvalósítására a 
konkrét tennivalókat dolgoz-
za ki. 

Párizsban 
nincs előrehaladás 

Magyar tiltakozás Nixonnál 

Csökkentek a hadműveletek 

Dél-Vietnamban 

A megyei pártbizottság és a megyei 
tanács vezetőinek üdvözlő távirata 

M. SINICA elvtársnak. 
az Odessza területi pártbizottság titkárának, 
A. DUDNIK elvtársnak, 
a területi tanács végrehajtó bizottsága elnökének, 

ODESSZA 
Kedves Elvtársakl 

Szocialistabrigád-vezetők 
kitüntetése 

A népköztársaság Elnöki 
Tanácsa kitüntetéseket ado-
mányozott a szocialista bri-
gádvezetők országos tanács-
kozása alkalmából. A kitün-
tetéseket Losonczi Pál. az 
Elnöki Tanács elnöke tegnap 
délután a Parlament kupola-
csarnokában adta át. Jelen 
volt Biszku Béla, az MSZMP 
Központi Bizotts"-tonik tit-
kára, Gáspár Sándor, a 
Szakszervezetek Országos 
Tanácsának főtitkára, a Po-
litikai Bizottság tagjai. Mé-
hes Lajos, a KISZ Központi 
Bizottságának első titkára, 
Cseterki Lajos, az Elnöki 
Tanács titkára, Szabó István, 

a Termelőszövetkezetek Or-
szágos Tanácsának elnöke, 
Rév Lajos, az OKISZ elnö-
ke. 

A Munka Érdemrend 
arany fokozatával 25 bri-
gádvezetőt tüntettek ki. 
Csongrád megyéből a Mun-
ka Érdemrend arany fokoza-
tát kapta: Hetesi István, a 
Szegedi Ruhagyár műszerész-
művezetője, Afiíe Lajos, az 
Alföldi Kőolajfúrási Üzem 
fúrómestere, és Somogyi Já-
nos, a dorozsmai mezőgazda-
sági gépjavító szentesi javí-
tóállomásának szerelője. A 
Munka Érdemrend ezüst fo-
kozatát 40-en, a bronz foko-
zatát pedig 65-en kapták. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád megyei 
Bizottsága és a Csongrád megyei Tanács Végrehajtó Bi-
zottsága a megye lakossága nevében szívből köszönti az 
odesszai terület valamennyi dolgozóját április 10-e, 
Odessza felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából. Mi 
mélysegesen tiszteljük azt a harcot és küzdelmet, amelyet 
a hős város lakói vívtak a német fasizmus alóli felsza-
badulás érdekében, hogy a romok eltakarítása után foly-
tathassák a kommunizmus építésének azt az útját, amely-
re 1917-ben léptek. Megyénk dolgozói ismerik az elért 
eredményeket, s ezt az alkalmat is felhasználjuk, hogy 
az odesszai terület dolgozó népének további sikereket kí-
vánunk az ipar, a mezőgazdaság, a kultúra és a tudo-
mány területén. 

Kívánunk Önöknek, kedves elvtársak és az odesszai 
terület valamennyi ipari, mezőgazdasági és értelmiségi 
dolgozójának jó egészséget, a munkában örömet, családi 
életükben sok boldogságot, hogy a párt által kijelölt nagy-
szerű célokat mihamarabb elérjék, s eredményeikkel pél-
dát mutassanak a világ proletariátusának. 

Éljen örökké a magyar és a szovjet nép megbont-
hatatlan barátsága! 

Az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága 
nevében 

GYŐRI IMRE, 
az MSZMP Központi Bizottságának tagja, 

az MSZMP Csongrád megyei 
Bizottságának első titkára 

a Csongrád megyei Tanács 
Végrehajtó bizottsága nevében 

TÖRÖK LÁSZLÖ, 
az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága 

Végrehajtó Bizottságának tagja, 
a Csongrád megyei Tanács 

Végrehajtó Bizottságának elnöke 

Tegnap Párizsban immár 
tizenkettedszer jöttek össze 
teljes ülésre a Vietnammal 
foglalkozó négyes konferen-
cia résztvevői. A washingto-
ni-saigoni magatartás miatt 
azonban egyelőre komoly ha-
ladásnak semmi jele sincsen. 
Elsőnek Cabot Lodge, az 
amerikai küldöttség vezetője 
szólalt fel. „Irreálisnak" mi-
nősítette az amerikai had-
erők „egyoldalú" kivonulá-
sára vonatkozó követeléseket. 

Pham Dang Lam, a saigoni 
kormányzat képviselője ha-
sonló hangnemben szólalt 
fel, s kormánya békés szán-
dékát hangoztatta. 

Than Buu Kiem, a DNFF 
képviselője felszólalásában 
rámutatott a jelenlegi saigo-
ni rendszer bábkormány jel-
legére. Hangoztatta, az Egye-
sült Államok minden azon 
erőfeszítése, hogy a külön-
böző saigoni rendszereket 
erősítse, az elmúlt 14 évben 
kudarcot vallott. A DNFF 
képviselője rámutatott arra, 
hogy a Dél-Vietnam lakossá-
gának eltökélt szándéka a 
gyarmati rendszer felszámo-
lása és a bábkormányzat 
megdöntése. 

A magyar közvéleményt is 
mélységesen megrendítette a 
dél-vietnami Quang Ngai 
tartománybeli Ba Lang An 
falu lakóinak tragédiája. Az 
amerikai megszállók a tele-
pülésről és környékéről tíz-
ezer embert koncentrációs 
táborba hurcoltak, házaikat 
földig rombolták, majd ami-
kor a foglyok felkeltek el-
nyomóik ellen, négyszáz fér-
fit és nőt hajóval a nyílt 
tengerre szállítottak és víz-
be fojtottak. Az Országos 
Béketanács elnöksége, a 
Magyar Szolidaritási Bizott-
ság és a Magyar ENSZ Tár-
saság táviratban tiltakozott, a 
bűncselekmény miatt Richárd 
Nixonnál. az Egyesült Álla-
mok elnökénél. 

Az utóbbi 24 órában a 
Dél-Vietnamban folyó had-
műveletek a DNFF húsz tü-
zérségi támadására, az ame-
rikaiak hat gyalogsági ak-
ciójára és a B—52-es bom-
bázók kötelékeinek négy be-
betésére korlátozódtak. 

Mint Félix Bolo, az AFP 
francia hírügynökség saigo-
ni tudósítója írja, az ameri-
kai katonai hírszerzés adatai 
szerint DNFF február 23-án 

elindított általános offenzf-
váján résztvevő alakulatok 
állítólag megszakították a 
harci érintkezést az ellenség-
gel, és visszatértek hagyo-
mányos rejtekhelyükre. A 
helyzet ismerői azonban nyo-
matékosan hangsúlyozzák, 
hogy a súlyosabb harcok bár-
mikor újra fellángolhatnak, 
ha a DNFF parancsnoksága 
elérkezettnek látja az időt az 
offenzíva újabb szakaszának 
elindítására. 

A katonai hírszerzés ada-
taival ellentétben az ameri-
kai főparancsnokság nem te-
kinti befejezettnek a DNFF 
koratavaszi offenzíváját A 
hadműveletek hevességének 
bizonyos mértékű csökkené-
sét amerikai megfigyelők a 
Párizsba folyó tárgyalások-
kal hozzák összefüggésbe 
Más amerikai katonai veze-
tők azzal kérkednek, hogy 
„az ellenség a Dél-Vietnam-
ban küzdő szövetséges csa-
patok tűzereje miatt meg-
hátrálni kényszerült". 

Jön 
a meleg? 

Végre biztató jelek mu-
tatkoznak a meteorológiában. 
Az örvendetes hírrel Rajkai 
Ödön, a Központi Meteoro-
lógiai Intézet tudományos 
főmunkatársa szolgált. 

Tájékoztatását laikus 
nyelvre fordítva, azt történt, 
hogy a két napja hazánkba 
érkezett sarkvidéki eredetű 
hideg levegőt sikerült itt. 
„saját hőháztartásunkban' 
fölmelegítenünk. Ami a kö-
zeljövőt illeti: Délnyugat-
Európa felől igen széles sáv-
ban szubtrópusi levegő 
áramlik, amely a magasabb 
rétegekben már egészen Kö-
zép-Európáig jutott előre. 
Hatására a következő napok-
ban még a mostaninál is jó-
val erőteljesebb fölmelege-
dés várható. Amint ugyanis 
meteorológusaink kiszámítol 
ták, a legmagasabb nappa' 

i hőmérsékletek előbb 20 fok 
körül, majd 20—25 fok körül 
lesznek. Jelentős mennyisé-
gű csapadék nem várható, 
Maid meglátjuk! 


