
Hőmérsékleti 
rekordok 

Elérkeztünk március má-
sodik dekádjához és még 
mindig nem sikerült kijut-
nunk a télből. A jelek sze-
rint az időjárási helyzet na-
gyobbarányú javulására a 
következő napokban sem 
nagyon számíthatunk, pedig 
az eddigi tapasztalatok sze-
rint most már minden Jo-
gunk meglenne hozzá. A na-
pi középhőmérséklet átlagá-
nak ugyanis az Immár száz-
éves budapesti feljegyzések 
szerint a most következő tíz 
nap alatt 4,4 fokról 8,8 fokra 
kellene emelkednie, és köz-
ben egyes napokon már a 
szinte nyárias meleg idősem 
lenne példátlan. A dekádban 
öt olyan nap is van. amikor 
az elmúlt száz esztendő alatt 
a húsz fokot .is meghaladta 
már a maximális hőmérsék-
let, például 9 évvel ezelőtt 
március 18-án 22,9 fokra 
emelkedett a hőmérő hi-
ganyszála. 

Katolikus papok 
ünnepi nagygyűlése 

Berlin vagy Potsdam? 
Újabb iárgyatáaok a Stoph- Brandt 

találkozó színhelyéről 
Tegnap a Hazafias Nép-

front szegedi székházában 
ünnepi gyűlésen találkoztak 
Csongrád és Békég megye 
katolikus papjai. A felsza-
badulás óta ilyen széles kör-
ben először megrendezett 
papi békegvűlésen megjelent 
Balló István. az Állami 
Egyházügyi Hivatal helyet-
tes elnöke. Lacsán Mihályné 
szegedi országgyűlési képvi-
selő. dr. Udvardu József 
csanádi püspök, dr. Pataky 
Kornél nagvprépost. csaná-
di székeskáptalan, a püspöki 
hivatal vezetője. Molnár 
Antal prépost kanonok. a 
megyei katolikus békeblzott-
ság elnöke és dr. Rátkai Já-
nos Csongrád megyei egy-
házügyi tanácsos. 

A Szegedi Hittudományi 
Főiskola hallgatói énekkel 
köszöntötték a vendégeket, 
az ország több neves teoló-
gusát. a két meevp egyházi 
tisztségviselőit. Molnár An-
tal megnyitó szavaival em-
lékezett hazánk felszabadu-
lásának jelentőségére, maid 
Nyíri Tamás, a Budapesti 
Hittudományi Akadémia 
professzora mondott beszé-
det. Hangsúlyozta, hogy* az 
elmúlt 25 év során a ma-
gyar 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 fejlő-
dés követelményeit. A jövő-
ben a katolikus papoknak 
arra kell törekedniük, hogy 
az együttműködés lehetősé-
geit megragadják. Nyíri Ta-
más figyelemreméltó reali-
lással mérlegelte az elmúlt 
25 esztendő tanulságait és 
a jövő feladatait. A katoli-
kus papság előtt álló fon-
tos feladatként a szocialista 
társadalom építésének elő-
segítését. az egyetemes béke 
megőrzését jelölte meg. 

Beszédéhez Merksz Elemér 
püspöki helynök. Gacsiri 
Kiss Sándor szentesi segéd-
lelkész, Werncr Dezső ásott-
halmi plébános. Havas Géza 
újszegedi plébános. Dankó 
László püspöki szertartó, 
Boris Tstván röszkei plébános, 
és Polák László hittudomá-
nyi 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 hallga-
tó Radnóti Miklós Hetedik 
ecloga című versét szavalta 
el. A gyűlés dr. Udvardv Jó. 
zsef szavaivá], majd.a Him-
nusz hangjaival ért véget. 

I l l u n k a p r o s r a m 
é s H o n i s m e r e t 

Ülést tartott a megyei népfrontelnökség 
Ölést tartott tegnap dél- vest utaltak a népfront sze- nökség ez alkalommal igé-

elott a Hazafias Népfront repére, hiszen — mint azt retet tett a honismereti bi-
Csongrad megvei Bizottsága- Nagy István igen pontosan zottsági munka fokozott se-
nak Elnökségé. Nagy István megfogalmazta — vannak gitesére, tamogatasara, egy. 
megyei elnök megnyitója rétegek, amelyeknek e mm- ben arra hívta fel az érin-
Utan Forgo Pál, a megyei galom a fö politikai part- (ettek figyelmét, hogv tevé-
parfbizottsag propaganda- és nere, így szükségszerű, hogy kenységüket az elköveíke-
művelődési osztályának ve- az általa kitaposott úton és zendőkben koordinálják job 
zetóhelyettese tájékoztatta a szervezeti apparátusának se- ban a hasonló témakörrel 
jelenlevőket a tavaszi ün- gítségével együtt juthatunk foglalkozó egyéb bizottságok 
nepségsorozat előkészületei- csak el hozzájuk. munkájával, terveiket illető-
ről, valamint az ezzel kap- a következő hetekben-hó- el? P®d'8 elsősorban olyan 
csolatos népfrontmozgalmi napokban egesz sor kiemel- celkttüzesek megvalnsítasara 
feladatokról, Informáclójá- kedő fontosságú ünnepségre, törekedjenek, _ amelyek az 
hoz Molnár Sándor mb. me- politikai rendezvényre ke- adott —elsősorban anyagi 
gyei titkár fűzött kiegészítő rül sor. Az elnökség tagjai TT, l'bethsegek keretein be-
megjegyzéseket. 

A megbeszélés centrális 
temája az volt, hogy a Ha-

Papp Zoltán 
arra kérték az illetékeseket W reálisan kivitelezhetők 
— a párt-, állami szervek, 
a szakszervezetek, tsz-szö-

WÁnírnr,i mim cs. vetségek stb. vezetőit, mun-zaflas Népfront, nunt a tár- k a i . . r s n i t _ h f , „ v c r i n l n m r ó ( » » s . KatarSBlt —, n o g y 0- eiOKP-
szito szervező munka során 
az eddiginél nagyobb mér-
tékben támaszkodjanak a 
népfront helyi testületeire, a 
mozgalom aktivistáira. 

Ugyanakkor az elnökség 
állást foglalt abban is, hogy 

• Berlin (MTI) 

Hétfőn este mind a Német 
Demokratikus Köztársaság 
kormánya, mind a Német 
Szövetségi Köztársaság kor-
mánya nyilvánosságra hozta 
a két német állam kormány-
főinek találkozóiát előkészítő 
hétfői berlini megbeszélése-
ken ismertetett álláspontját, 

Az NDK kormánya ebben 
egyrészről aláhúzta: minden 
előkészület megtörtént, hogy 
n két kormányfő között le-
folytatott levélváltás értel-
mében. Berlinben, az NDK 
fővárosában létrelöjlön Willi 
Stoph és Willy Brandt talál-
kozója. 

Egyidejűleg rámutatott, 
hogv Brandt ezzel kapcsola-
tos nyugat-berlini látogatá-
sát az NDK kormánya elfo-
gadhatatlan. provokatív lé-
pésnek tekintené. A kancel-
lárnak az NDK területére 
kell érkeznie és onnan is kell 
hazautaznia — ahogy ez 
nemzetközileg szokásos. . 

Hangsúlyozta a kormány-
nyilatkozat azt is. hogy a 
két fél egyenjogúsága felté-
telezi a megfelelő protokol-
láris eljárást is. azaz. hogy 
Brandt kancellárt az általá-
nos szokásoknak megfelelő 

beszélésen ismertettek és 
amelyet este Bonnban nyil-
vánosságra hoztak, olvan ja-
vaslattal állt elő. hogy a ta-
lálkozóra a nyugat-berlini 
problematika kiküszöbölése 
érdekében esetleg ne Berlin-
ben, hanem más városban 
kerüliön sor. 

Általában nem tekinthető 
biztató előjelnek, ha bizal-
masnak minősített megbeszé-
lésekről, az eredményről hírt 
adó záróközlemény helyett a 
tárgyaló felek külön-külön 
hozzák nyilvánosságra állás-
foglalásukat. Helytelen volna 
azonban egyedül ebből a je-
lenségből már a technikai 
megbeszélések kudarcára és 
a két kormányfő találkozóiá-
nak meghiúsulására követ-
keztetni. 

A reményt keltő tények 
között kell felsorolni a tár-
gyalások csütörtöki folytatá-
sát dr. Schüssler. az NDK 
megbízottja és dr. Sahm 
nyugatnémet küldött között. 

Lényeges körülményként 
említhető még. hogv állásfog-
lalásaiban mindkét fél alá-
húzta nemcsak készségét a 
megbeszélésekre, hanem ér-
dekeltségét is a kormányfői-
találkozó létrejöttében. 

protokolláris külsőségekkel Brandtnak Vilii Stophoz 
fogadiák Berlinben, mint bár- intézett legújabb levelét hét-
mely más állam kormányfő- fon az éjszakai órákban tét-
jét, ték közzé Bonnban. Mint is-

Brandt kancellár 1 eveié- merete*. Brandt azt javasol, 
ben, amelyet a hétfői meg- ta. hogy a „nehézségek el-

Az őszinte barátság 
jegyében 

(g Moszkva (MTI) 

hárítása végett", ha szüksé-
ges, találkozzanak Berlinen 
kívül. Brandt nem tett ja-
vaslatot újabb helyszínre, de 
Bonnban olvan hírek terjed-
tek el. hogv esetleg Potsdam 
jöhetne számításba. 

Apró Rn'al 
Moszkvába 

utazott 
Apró Antal, a Miniszter-

tanács elnökhelyettese ked-
den Moszkvába utazott a 
KGST soron következő vég-
rehajtó bizottsági ülésének 
előkészítésére. 

Búcsúztatásánál a Ferihe-
gyi repülőtéren jelen volt 
dr. Szabó Zoltán egészség-
ügyi miniszter és F. J. Tyi-
tov, a Szovjetunió magyar-
országi nagykövete. 

Hagy 
történelmi 
alak volt 

• Prága (MTI) 
A prágai saitó és rádió 

ezekben a napokban emléke-
zett meg T. G. Masarvk. a 
Csehszlovák Köztársaság el-
ső elnöke születésének 120. 
évfordulójáról. 

A Svobodne Slovo cikké-
hen megállapítja. hogv 
Masarvk Csehszlovákia tör-
ténelmének nagv alakjai kö. 
zé tartozik. „Masarvk tuda-
tára ébredt annak — iri« a 
lap —, hoev milyen veszélyt 
rejt magában bármilyen na-

tesének útján haladó Magyar I cionalizmus. sovinizmus. »n-
Kedden a Kremlben Ra- Népköztársaságot kepviselhe-

pai Gyula, a Magvar Nép- t e™ a Szovjetunióban. Né-
köztársaság új szovjetunió- Pünk soha nem felejti el 
beli nagykövete átnyújtotta ifiaz barátjának, a Szovjet-
megbízólevelét Nyikolaj Pod- uniónak a proletár interna-
gornijnak, a Szovjetunió eionalizmus szellemében 
Legfelső Tanácsa elnöksége megnyilvánuló állandó se-
elnökének. Ebből a ^ alka- éhséget, azt, hogy 25 ev-
lomból Rapai Gyula és vei ezelőtt felszabadította 
Nyikolaj Fodgornij beszédet Magyarországot a náci Ne-
mondott. metország és a fasiszta rem-

Üj nagykövetünk hangsú- uralom alól, testvéri segitsé-
lyoztfl: 'nagy öröm és meg- get nyújtott az 1958-os ma-
tiszteltetés számomra, hogy e.varorszagi ellenforradalom 
hazámat, a szocializmus épi- leveréséhez. Népünk nagyra 

értékeli, azt az önzetlen tá-

sadalom legszélesebb rétege-
it átfogó tömegszervezet ho-
gyan tudja a legméltóbban 
és a leghatékonyabban ki-
venni a részét felszabadulá-
sunk negyedszázados jubi-
leumának és Lenin születé-
se 100. évfordulójának meg-
ünnepléséből. Annál inkább, fokozott aktivitásra serken-
hiszen a mozgalomnak nagy h városi, járási, községi bí-
része van azokban az ered- znttságait, éppen annak ér-
ménvekben, amelyeket az öekében, hogy e nagy mun-

ka során legyenek alkotó 
partnerei a politikai és a 
— többi — társadalmi szer-

elmúlt huszonöt év során 
elértünk, éppen úgy és az-
által, hogy a dolgozók száz-
ezreit vonta be a nemzet ve/eteknek, sót — ahol erre 
fölemelkedéséért vívott gt- van erő, mód és lehetőség, 

ott —, legyenek kezdemé-
nyezők is. 

Második napirendi pont-
ként a megyei vezető nép-

gászi küzdelembe. 
S habár az elnökség so-

ralt ugyancsak megtizedel-
ték a szintén ezen a na-
pon tartott más jellegű fon- fronttestiilet mellett t«vé-
tos értekezletek, a kibontn- kenykedő honismereti bi-
kozott vita alapján nyugod- zottság munkáját értékelte 
tan meg lehet állapítani: az az elnökség A szervezel egy-
aktivitás — ezek szerint — éves működéséről és a krt-
nines közvetlen összefüggés- zeljövő terveiről számot adó 
ben a létszámmal, hiszen summázatot dr, Börcsök 
akik ott voltak, igen szen- Vince bizottsági titkár ter-
vedéjyesen és sokoldalúan jeszlette elő. Jelentéséből ki-
elemezték a napirenden sze- derült, hogy e bizottság 
replő témát, többek között fennállásának rövid ideje so-
megállapítva: a központi ün- rán is igen eredményesen 
nepségeken kívül rendkívül tevékenykedett, és tervek-
nagy szerepük van az úgy- ben sem szűkölködik, Hogy 
nevezett kiegészítő rendez- úgy mondjuk: van koncep-
vényeknek. Hiszen az előbbi Ciója, és tagjaiból-aktiváiból 
alkalmakon a lakosságnak nem hiányzik a lelkesedés, 
csudán elenyésző kisebbsége az ambíció sem — ami nél-
vehet részt, az utóbbiak vt- kül, valljuk meg őszin'én, 
szont igen alkalmasak arra, az ilyen jellegű munka tel-
hogv az érdeklődési köröket jesen elképzelhetetlen, Föld-
messzemenően figyelembe rajzi névgyűjtés, falukrónl-
véve mozgósítsák-aktivizál- ka-írás, különböző kiadvá-
ják a társadalom legkülön- nyok megjelentetése szere-
bözőfélébb rétegeit. Itt rög- pel programjukban. Az el-

Szeged szobrai 

mogatást, amely elősegítette 
az évszázados kizsákmányoló 
rend megsemmisítését, a 
szocializmus alapjainak le-
rakását és segíti napjaink-
ban is a szocializmus teljes 
felépítéséért folytatott har-
cunkat. 

A Szovjetunió Legfelső Ta-
nácsa elnökségének elnöke 
beszédében kiemelte: né-
peinket, és államainkat az. 
őszinte barátság, a szocializ-
mus és a kommunizmus fel-
építéséért vívott harc cél-
jainak és feladatainak kö-
zössége egyesíti. 

tiszemitizmus és klerikaliz-
mus. Nem csoda tehát, ha a 
maradiak táborában gyűlölt 
politikus megszerezte magá-
nak az ifiúsáfi. a munkások 
é* később az egész nemzet 
haladó részének rokonszen-
vét, Természetesen Masaryk 
nem nsztálvszemnontok sze-
rint mérlegelt: társadalmi 
osztályok létezését nem is-
merte el. De az értelmiségi, 
a szociológus érdeklődés fo-
gékonnyá tette a munkásság 
problémái iránt. Tevékeny-
ségének csúcspontját jelen-
tette az önálló csehszlovák 
állam megalakításáért kifej-
tett erőfeszítése. Igazságta-
lanság Jenne azt állítani, 
hogv nem volt része az úi 
állam létrejöttében. Másrész-
ről naivság volna kijelente-
ni. hogv kizárólag az ő kül-
földi akcióinak eredménve a 
csehszlovák állam megalaku-
lása. s a reális történelmi 
erők. mindenekelőtt a Nagy 
Októberi Forradalnrh esemé-
nyei. amelvekneií felszabadí-
tó hatását ö maaa egyébként 
képtelen volt megérteni, nem 
látszottak szerepet," 

A SZEGEDI KONZERVGYÁR az 1969. évre vonatkozó 

nyereségrészesedés^ 
március 12-én fizeti dolgozói részére, reggel 0 órától 
délután 15 óráig. 

x. S. 81 511. 

Makó 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 lát-
ható. Készítője Margó Ede. 

M a g y a r felszólalás 
Genfben 

O Genf (MTI) Dr. Kömives Imre nagy-
A genfi leszerelési kon- követ beszédében hangsú-

ferencia keddi, sorrendben l.vozta, hogy a bizottság ed-
487. plenáris ülésén Rnscsin riigi munkájának egyik leg-
szovjet nagykövet méltatta nagyobb eredménye az 
az atomsorompó-szerzödés atomsorompó-szerződés ki-
jelentőségét. dolgozása volt. Magyarország 

Az általános vitában fel- áz elsők között írta alá és 
szólalt még dr. Kdmtues lm- ratifikálta a szerződést, 
re nagykövet, a magyar kül. A magyar küldöttség mgg-
döttség vezetője, dr. Anton gvőződése. hogy a szerző-
Vratusa jugoszláv képviselő dés hatályba lépése úi fel-
ás Isao A he nagykövet, a tételeket teremt az atom-
japán küldöttség vezetője is. energia békés felhasználnsá-
Mindhárom felszólaló egybe- ra, aminek jelentősége a 
hangzóan aláhúzta: a lesze- fejlődés szempontjából szin-
relési bizottságnak feltétle- te felmérhetetlen, 
nül még ebben az évben te- A magyar delegátus ez-
tő alá kell hoznia azt a után a Magyar Népköztár-
szerződéstervezetet, amelyet saság kormányának külpoli-
a Szovjetunió és az Ameri- tikájával foglalkozva rámu-
kai Egyesült Államok ter- tátott, hogy az a nemzet-
jesztett elő a tengerfenék közi béke és biztonság meg-
demilitarizélásáról, szilárdítására összpontosul. 
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