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Tegnap a Hazafias Népfront szegedi
székházában
ünnepi gyűlésen találkoztak
Csongrád és
Békég megye
katolikus papjai. A felszabadulás óta ilyen széles körben először
megrendezett
papi békegvűlésen megjelent
Balló
István.
az Állami
Egyházügyi Hivatal helyettes elnöke. Lacsán Mihályné
szegedi országgyűlési képviselő.
dr. Udvardu
József
csanádi püspök, dr.
Pataky
Kornél nagvprépost. csanádi székeskáptalan, a püspöki
hivatal
vezetője.
Molnár
Antal prépost kanonok.
a
megyei katolikus békeblzottság elnöke és dr. Rátkai János Csongrád megyei egyházügyi tanácsos.
A Szegedi Hittudományi
Főiskola hallgatói
énekkel
köszöntötték a vendégeket,
az ország több neves teológusát. a két meevp egyházi
tisztségviselőit. Molnár Antal megnyitó szavaival emlékezett hazánk felszabadulásának jelentőségére, maid
Nyíri
Tamás, a Budapesti
Hittudományi
Akadémia
professzora mondott beszédet. Hangsúlyozta, hogy* az
elmúlt 25 év során a magyar nép felvirágoztatta az
országot, mind
gazdasági,
mind társadalmi téren nagy
eredményeket ért el. A kato-

likus egyház több
vezető
képviselője elmulasztotta a
történelmi
lehetőségeket,
nem értették meg a fejlődés követelményeit. A jövőben a katolikus
papoknak
arra kell törekedniük, hogy
az együttműködés lehetőségeit megragadják. Nyíri Tamás figyelemreméltó realilással mérlegelte az elmúlt
25 esztendő tanulságait
és
a jövő feladatait. A katolikus papság előtt álló fontos feladatként a szocialista
társadalom építésének
elősegítését. az egyetemes béke
megőrzését jelölte meg.
Beszédéhez Merksz Elemér
püspöki helynök.
Gacsiri
Kiss Sándor szentesi segédlelkész, Werncr Dezső ásotthalmi plébános. Havas Géza
újszegedi plébános.
Dankó
László
püspöki szertartó,
Boris Tstván röszkei plébános,
és Polák László hittudományi hallgató szólt
hozzá.
Ökrös János, a népfront me«vel elnökségének tagja.
a
Csongrád megyei és a Sze°d városi népfrontbizottság
nevében köszöntötte a papi
bélcegvűlést, maid
Tarjányi
Zoltán hittudományi hallgató Radnóti Miklós Hetedik
ecloga című versét szavalta
el. A gyűlés dr. Udvardv Jó.
zsef szavaivá], majd.a Himnusz hangjaival ért véget.

Illunkaprosram
és Honismeret
Ülést tartott a megyei
Ölést tartott tegnap délelott a Hazafias Népfront
Csongrad megvei Bizottságanak Elnökségé. Nagy István
megyei
elnök
megnyitója
Utan Forgo Pál, a megyei
parfbizottsag propaganda- és
művelődési osztályának vezetóhelyettese tájékoztatta a
jelenlevőket a tavaszi ünnepségsorozat előkészületeiről, valamint az ezzel kapcsolatos
népfrontmozgalmi
feladatokról,
Informáclójához Molnár Sándor mb. megyei titkár fűzött kiegészítő
megjegyzéseket.
A megbeszélés
centrális
temája az volt, hogy a HaWÁnírnr,i
mim
zaflas Népfront, nunt aó ( »cs.
tárc r i n l n m legszélesebb rrétege»s.
sadalom
it átfogó tömegszervezet hogyan tudja a legméltóbban
és a leghatékonyabban
kivenni a részét felszabadulásunk negyedszázados jubileumának és Lenin születése 100. évfordulójának megünnepléséből. Annál inkább,
hiszen a mozgalomnak nagy
része van azokban az eredménvekben, amelyeket
az
elmúlt huszonöt év során
elértünk, éppen úgy és azáltal, hogy a dolgozók százezreit vonta be a nemzet
fölemelkedéséért vívott gtgászi küzdelembe.
S habár az elnökség soralt ugyancsak megtizedelték a szintén ezen a napon tartott más jellegű fontos értekezletek, a kibontnkozott vita alapján nyugodtan meg lehet állapítani: az
aktivitás
— ezek szerint —
nines közvetlen
összefüggésben a létszámmal,
hiszen
akik ott voltak, igen szenvedéjyesen és
sokoldalúan
elemezték a napirenden szereplő témát, többek között
megállapítva: a központi ünnepségeken kívül rendkívül
nagy szerepük
van az úgynevezett
kiegészítő
rendezvényeknek.
Hiszen az előbbi
alkalmakon a
lakosságnak
csudán elenyésző kisebbsége
vehet részt, az utóbbiak vtszont igen alkalmasak arra,
hogv az érdeklődési köröket
messzemenően
figyelembe
véve
mozgósítsák-aktivizálják a társadalom legkülönbözőfélébb rétegeit. Itt rög-

Berlin v a g y P o t s d a m ?

Katolikus papok
ünnepi nagygyűlése

népfrontelnökség

vest utaltak a népfront szerepére, hiszen — mint azt
Nagy István igen pontosan
megfogalmazta
— vannak
rétegek, amelyeknek e m m galom a fö politikai
partnere, így szükségszerű, hogy
az általa kitaposott úton és
szervezeti apparátusának segítségével együtt juthatunk
csak el hozzájuk.
a következő hetekben-hónapokban egesz sor kiemelkedő fontosságú ünnepségre,
politikai rendezvényre
kerül sor. Az elnökség tagjai
arra kérték az illetékeseket
— a párt-, állami szervek,
a szakszervezetek, tsz-szövetségek
stb.
vezetőit,
mun..
_
,„
kai

K a t a rrSs nBiltt — , hnfo g yv

0-

nökség ez alkalommal igéretet tett a honismereti bizottsági munka fokozott
segitesére,
tamogatasara,
egy.
ben arra hívta fel az érin(ettek figyelmét, hogv tevékenységüket az elköveíkezendőkben koordinálják
job
ban a hasonló
témakörrel
foglalkozó egyéb bizottságok
munkájával, terveiket illetőel
? P®d'8 elsősorban
olyan
celkttüzesek
megvalnsítasara
törekedjenek, _ amelyek
az
adott —elsősorban
anyagi
TT, l'bethsegek
keretein
beW reálisan
kivitelezhetők
Papp Zoltán

Újabb iárgyatáaok
találkozó
•

Berlin (MTI)

beszélésen
ismertettek
és
amelyet este Bonnban nyilvánosságra hoztak, olvan javaslattal állt elő. hogy a találkozóra a
nyugat-berlini
problematika
kiküszöbölése
érdekében esetleg ne Berlinben, hanem más
városban
kerüliön sor.
Általában nem tekinthető
biztató előjelnek, ha bizalmasnak minősített megbeszélésekről, az eredményről hírt
adó záróközlemény helyett a
tárgyaló felek
külön-külön
hozzák nyilvánosságra állásfoglalásukat. Helytelen volna
azonban egyedül ebből a jelenségből már a technikai
Egyidejűleg
rámutatott, megbeszélések kudarcára és
a két kormányfő találkozóiáhogv Brandt ezzel kapcsola- nak meghiúsulására
követtos nyugat-berlini látogatá- keztetni.
sát az NDK kormánya elfoA reményt keltő
tények
gadhatatlan. provokatív lépésnek tekintené. A kancel- között kell felsorolni a tárlárnak az NDK
területére gyalások csütörtöki folytatákell érkeznie és onnan is kell sát dr. Schüssler. az NDK
hazautaznia — ahogy ez megbízottja és dr. Sahm
nyugatnémet küldött között.
nemzetközileg szokásos. .
Lényeges
körülményként
Hangsúlyozta a kormánynyilatkozat azt is. hogy a említhető még. hogv állásfogkét fél egyenjogúsága felté- lalásaiban mindkét fél alátelezi a megfelelő protokol- húzta nemcsak készségét a
láris eljárást is. azaz. hogy megbeszélésekre, hanem érBrandt kancellárt az általá- dekeltségét is a kormányfőinos szokásoknak
megfelelő találkozó létrejöttében.
protokolláris
külsőségekkel
Brandtnak Vilii Stophoz
fogadiák Berlinben, mint bár- intézett legújabb levelét hétmely más állam kormányfő- fon az éjszakai órákban tétjét,
ték közzé Bonnban. Mint isBrandt kancellár 1 eveié- merete*. Brandt azt javasol,
ben, amelyet a hétfői meg- ta. hogy a „nehézségek el-

Az őszinte b a r á t s á g
jegyében
(g Moszkva (MTI)
Kedden a Kremlben Rapai Gyula, a Magvar Népköztársaság új szovjetunióbeli nagykövete átnyújtotta
megbízólevelét Nyikolaj Podgornijnak,
a Szovjetunió
Legfelső Tanácsa elnöksége
elnökének. Ebből a ^ alkalomból
Rapai Gyula
és
Nyikolaj Fodgornij beszédet
mondott.
Üj nagykövetünk hangsúlyoztfl: 'nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy
hazámat, a szocializmus épi-

A SZEGEDI KONZERVGYÁR az 1969. évre vonatkozó
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Szeged szobrai

Brandt

színhelyéről

Hétfőn este mind a Német
Demokratikus
Köztársaság
kormánya, mind a Német
Szövetségi Köztársaság kormánya nyilvánosságra hozta
a két német állam kormányfőinek találkozóiát előkészítő
hétfői berlini megbeszéléseken ismertetett álláspontját,
Az NDK kormánya ebben
egyrészről aláhúzta: minden
előkészület megtörtént, hogy
n két kormányfő között lefolytatott levélváltás
értelmében. Berlinben, az NDK
fővárosában létrelöjlön Willi
Stoph és Willy Brandt találkozója.

eiOKP-

szito szervező
munka
során
az eddiginél
nagyobb
mértékben
támaszkodjanak
a
népfront helyi testületeire,
a
mozgalom
aktivistáira.
Ugyanakkor az
elnökség
állást foglalt abban is, hogy
fokozott aktivitásra serkenh
városi, járási, községi bíznttságait, éppen annak éröekében, hogy e nagy
munka során legyenek
alkotó
partnerei
a politikai és a
— többi — társadalmi szerve/eteknek, sót — ahol erre
van erő, mód és lehetőség,
ott —, legyenek
kezdeményezők
is.
Második napirendi pontként a megyei vezető népfronttestiilet mellett
t«vékenykedő honismereti
bizottság
munkáját
értékelte
az elnökség A szervezel egyéves működéséről és a krtzeljövő terveiről számot adó
summázatot
dr,
Börcsök
Vince bizottsági titkár terjeszlette elő. Jelentéséből kiderült,
hogy e bizottság
fennállásának rövid ideje során is igen eredményesen
tevékenykedett, és tervekben sem szűkölködik, Hogy
úgy mondjuk: van
koncepCiója, és
tagjaiból-aktiváiból
nem hiányzik
a
lelkesedés,
az ambíció sem — ami nélkül, valljuk meg őszin'én,
az ilyen jellegű munka teljesen elképzelhetetlen, Földrajzi névgyűjtés, falukrónlka-írás, különböző kiadványok megjelentetése szerepel programjukban. Az el-

a Stoph-

tesének útján haladó Magyar
Népköztársaságot kepviselhe™ a Szovjetunióban. NéPünk soha nem felejti
el
ifiaz barátjának, a Szovjetuniónak a proletár internaeionalizmus
szellemében
megnyilvánuló állandó
seéhséget, azt, hogy 25 evvei ezelőtt
felszabadította
Magyarországot a náci Nemetország és a fasiszta remuralom alól, testvéri segitséget nyújtott az 1958-os mae.varorszagi ellenforradalom
leveréséhez. Népünk nagyra
értékeli, azt az önzetlen támogatást, amely elősegítette
az évszázados kizsákmányoló
rend
megsemmisítését,
a
szocializmus alapjainak lerakását és segíti napjainkban is a szocializmus teljes
felépítéséért folytatott harcunkat.
A Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnökségének elnöke
beszédében kiemelte:
népeinket, és államainkat
az.
őszinte barátság, a szocializmus és a kommunizmus felépítéséért vívott harc céljainak és feladatainak közössége egyesíti.
te

hárítása végett", ha szükséges, találkozzanak Berlinen
kívül. Brandt nem tett javaslatot újabb helyszínre, de
Bonnban olvan hírek terjedtek el. hogv esetleg Potsdam
jöhetne számításba.

Apró Rn'al
Moszkvába
utazott
Apró Antal, a Minisztertanács elnökhelyettese kedden Moszkvába utazott a
KGST soron következő végrehajtó bizottsági ülésének
előkészítésére.
Búcsúztatásánál a Ferihegyi repülőtéren jelen
volt
dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter és F. J. Tyitov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete.

Hagy
történelmi
alak volt
• Prága (MTI)
A prágai saitó és rádió
ezekben a napokban emlékezett meg T. G. Masarvk. a
Csehszlovák Köztársaság első elnöke születésének 120.
évfordulójáról.
A Svobodne Slovo cikkéhen
megállapítja.
hogv
Masarvk Csehszlovákia történelmének nagv alakjai kö.
zé tartozik. „Masarvk tudatára ébredt annak — iri« a
lap —, hoev milyen veszélyt
rejt magában bármilyen naI cionalizmus. sovinizmus. »ntiszemitizmus és klerikalizmus. Nem csoda tehát, ha a
maradiak táborában gyűlölt
politikus megszerezte magának az ifiúsáfi. a munkások
é* később az egész nemzet
haladó részének rokonszenvét, Természetesen Masaryk
nem nsztálvszemnontok szerint mérlegelt:
társadalmi
osztályok létezését nem ismerte el. De az értelmiségi,
a szociológus érdeklődés fogékonnyá tette a munkásság
problémái iránt. Tevékenységének csúcspontját
jelentette az önálló csehszlovák
állam megalakításáért kifejtett erőfeszítése.
Igazságtalanság Jenne azt állítani,
hogv nem volt része az úi
állam létrejöttében. Másrészről naivság volna kijelenteni. hogv kizárólag az ő külföldi akcióinak eredménve a
csehszlovák állam megalakulása. s a reális történelmi
erők. mindenekelőtt a Nagy
Októberi Forradalnrh eseményei. amelvekneií felszabadító hatását ö maaa egyébként
képtelen volt megérteni, nem
látszottak szerepet,"

M a g y a r felszólalás
Genfben

M a k ó Lajos (1854—1908)
(196.) Szeged — és több
más
város —
színházának
igazgatója volt Makó Lajos, aki életéből összesen 13 évet
töltött el városunkban.
Az ő igazgatása alatt
ünnepelték
a szegedi színészet
kezdetének
100 éves
évfordulóját,
Szobra a Szegedi Nemzeti
Színház
előcsarnokában
látható. Készítője Margó Ede.

O Genf (MTI)
A genfi leszerelési
konferencia keddi, sorrendben
487. plenáris ülésén Rnscsin
szovjet nagykövet méltatta
az
atomsorompó-szerzödés
jelentőségét.
Az általános vitában felszólalt még dr. Kdmtues lmre nagykövet, a magyar kül.
döttség vezetője, dr. Anton
Vratusa
jugoszláv képviselő
ás Isao A he nagykövet,
a
japán küldöttség vezetője is.
Mindhárom felszólaló egybehangzóan aláhúzta: a leszerelési bizottságnak feltétlenül még ebben az évben tető alá kell hoznia azt a
szerződéstervezetet, amelyet
a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok terjesztett elő a
tengerfenék
demilitarizélásáról,
SZERDA.
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Dr. Kömives Imre nagykövet beszédében
hangsúl.vozta, hogy a bizottság edriigi munkájának egyik legnagyobb
eredménye
az
atomsorompó-szerződés
kidolgozása volt. Magyarország
áz elsők között írta alá és
ratifikálta a szerződést,
A magyar küldöttség mgggvőződése. hogy a szerződés hatályba lépése úi feltételeket teremt az atomenergia békés felhasználnsára, aminek
jelentősége a
fejlődés szempontjából szinte felmérhetetlen,
A magyar delegátus ezután a Magyar Népköztársaság kormányának külpolitikájával foglalkozva rámutátott, hogy az a
nemzetközi béke és biztonság
megszilárdítására
összpontosul.

