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Losonczi PáI beszéde a felszabadulási 

»• 

jubileumon 
A prágai vár spanyol ter-

mében csütörtökön délután a 
CSKP és a Csehszlovák 
Nemzeti Front Központi Bi-
zottsága, a szövetségi gyűlés 
és a csehszlovák kormány 
együttes ünnepi ülést tartott 
az ország felszabadulásának 
25. évfordulója alkalmából. 

A terembe lépő csehszlo-
vák és szovjet vezetőket, va-
lamint az ünnepségen részt 
vevő külföldi delegációk tag-
jait lelkes taps fogadta. A 
diszelnökségben foglalt he-
lyül Gustáv Husák, Ludvik 
Svoboda. Lubomir Strougal, 
a CSKP KB elnökségének és 
a legfelső képviseleti szer-
veknek a tagjai. Ugyancsak 
a díszelnökség első sorában 
foglaltak helyet a . küldött-
ségek vezetői: 'Leonyid 
Brezsnyev. az SZKP KB fő-
titkára. Wladyslaw Gomulka, 
a LEMP KB első titkára. 
Todor Zsivkov, a BKP KB 
első titkára, a bolgár mi-
nisztertanács elnöke, Lo-

. . . ..sí. -» 

Csehszlovákia felszabadulásának negyedszázados 
umi ünnepségein részt vevő magyar párt- és kormány-
küldöttség Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének 
vezetésével tegnap délelőtt a prágai Olsany-temetőben 

megkoszorúzta a szovjet hősök sírját 

Ülést tartott 
a Minisztertanács 

Kormánydelegáció utazik a KGST-ülésszakra — Javítani 
a nők munkahelyi feltetételeit — Tudományos 

továbbképzési ösztöndíj 
A kormány Tájékoztatási tásáért — anyagi lehetősé- stb.), illetőleg az egvetemi 

Hivatala közii: geikhez mérten — felelősség oktató-nevelő munkára. 
A Minisztertanács csütör- terheli őket; utasította az Az ösztöndíjat pályázat ú t -

tökön ülést tartott. Megtár- érintett minisztereket, és or- ián lehet elnyerni, s két 
gyalta a KGST 24. üléssza- szagos hatáskörű szervek ve- éven át folyósítják, erre az 
kával kapcsolatos kérdéseket zetőit. továbbá felkérte a időre az egyetem és az ősz-
es megfelelő határozatokat társadalmi és érdekképvise- töndíjas munkaszerződést 
hozott. Az ülésszakon részt leti szerveket, hogy tegyék köt. Az esetleges korábbi 
vevő magyar kormánydele- meg mindazokat az intézke- munkaviszony az ösztöndíj 
gációt Fock Jenő. a Minisz- dé6eket. amelyek az irányéi- folyósításának tartama alatt 
tertanács elnöke vezeti; a vek valóra váltásához szúk- szünetel. Az ösztöndíj muri-
küldöttség tagjai: Apró An- ségesek. kabér jellegű, összege havi 
tal. a Minisztertanács elnök- A művelődésügyi miniszter 1590 forintnál kevesebb és 
helyettese. Párdi Imre. az előterjesztése alapján a kor- 2500 forintnál több nem le-
Országos Tervhivatal elnöke, mány határozatot hoz arra, het. Ezen az összegen felül 
Bíró József külkereskedelmi hogy az egyetemeken és az az ösztöndíjast — a nyelv-
miniszter, Bálint József, a egyetemi jellegű főiskolákon pótlék kivételével — megil-

, Magyar Szocialista Munkás- 1970. augusztus 1-től tudo- letik a munkaviszonya, illet-
jubile- pá r t Központi Bizottságának mányos továbbképzési ösz- ve beosztása alapján járó 

mek kötik össze. „Népeink a népet a munkásosztály, a 
közös harcot vívtak 1919-ben kommunista párt vezeti, ha 

.a szovjet példa valóravál- hűségesek vagyunk a mar-
sonczi Pál. az MSZMP Koz- a proletárdiktatúra xizmus—leninizmushoz, őriz-
ponti Bizottságának t a g j a ^ a rendszerének megteremtésé- zük, alkalmazzuk és az élet 
Magyar Népköztársaság El- Magyarországon és Szlo- ú j követelményei szerint al-
nöki Tanácsának elnöke, Al- vákiában — mondotta Lo- kotó módon továbbfejleszt-
bert Norden. az NSZEP Po- s o n c 7 . ; p d i — Országaink, jük és ha még szorosabbra 
litikai Bizottságának tag)a, n é p e i n k és barátságunk tör- zárjuk sorainkat a Szovjet-
a Központi Bizottság titkara, ténetében ú j fejezetet nyi- unióval, a testvéri szocia-

Román Kom- t o t t a fe]szabaciulá.s, a szov- lista országokkal, akkor bi-Ion Patsan. a 

osztályvezetője, Szita János, töndíjat kell létesíteni. Az pótlékok is.. A külkereske-
a nemzetközi gazdasági kap- ösztöndíj célja: fokozott le- delmi miniszter előterjeszté-
csolatok titkárságának veze- hetőséget biztosítani az ar- se alapján a kormány elfo-
tője, és Papp László, a Ma- ra érdemes fiatal szakembe- gadta a Budapesti Nemzet -
gyar Népköztársaság KGST- reknek. hogy alaposabban közi Vásár május 22-ig meg-
képviselőjének helyettese. felkészüljenek » tudományos nyitasának proeramját. majd 

A külügyminiszter beszá- kutató (fejlesztő, tervező egyéb ügyeket tárgyalt; 
molt április 26. és 29. kö-

munista Párt Központi Bi- j e t hadsereg önfeláldozó, hő- zakodással nézhetünk 
zottságanak tagja, a minisz- harcai teremtettek lehető- vönk elé, ú j 
tertanács elnökhelyettese, va- s é g e t a z o k n a k a korlátok-
lamint. Matvej Zaharov 
marsall, a szovjet katonai 
delegáció vezetője. 

A csehszlovák és a szovjet 
himnusz elhangzása és Lu-
bomir Stougal miniszterel-
nök bevezető szavai után 
Gustáv Husák, a CSKP KB 
első titkára tartotta megün-

nak a lerombolásához, ame-
lyek évszázadokon át elzár-
ták népeink elől a társadal-
mi haladás és a testvéri 
együttműködés útját . 

Bonyolult politikai har-
cokban, megfeszített mun-
ka arán. legyőzve külső és 

zötti hollandiai hivatalos lá-
togatásáról. A kormány meg-
elégedéssel vette tudomásul, 
hogy az őszinte légkörben 
lefolytatott eszmecserék elő-
mozdították Magyarország és 
Hollandia kétoldalú kapcso-

; latainak további kedvező fej-
győzelmeket ' l ő d « é t egyben pozitív 

érünk el hozzájárulást jelentettek az 
, . , európai biztonság feltetelei-

Az elmúlt negyedszazad n e k megteremtéséhez. A kor-
masik nagy tanulsaga hogy m á n y a i e l e n t é r t i w a h a g v ó -
sajat népünkét erdekeinket , tudomásul vette, 
akkor szolgaijuk igazan: ha 
a szocialista hazafiságot és a j 

JO-

• j-x c. . * „„„v belső ellenséget, felülkere-
f l S T kedve nehézségeken és pró-ran szakította félbe taps és 

az „Éljen a Csehszlovák 
Kommunista Párt!" kiáltás. 

A* CSKP KB első titkára 
után Leonyid Brezsnyev 
emelkedett szólásra. Beszé-
de közben többször felhang-
zott az „Éljen a Szovjet-

proletár internacionalizmust 
elválaszthatatlan egységben 
valljuk magunkénak." 

Befejezésül a magyar dol-
gozó nép nevében további 

batételeken, Csehszlovákiá- gazdag eredményeket kívánt 
ban győzött a szocialista for-
radalom, megszületett a 
munkáshatalom." 

a cseh és szlovák népnek 
szocialista társadalmuk épí-

A továbbiakban méltatta a téséhez. 
szónok a Csehszlovák Szocia-
lista Köztársaság negyedszá-
zad alatt megvalósított tör-unió!" kiáltás A megjelen- ^ j . j e l e T l t 6 s é g ű v í v m á 

tek hosszan tartó tapsaval 
kísért beszéd után a többi 

Az ünnepség az Interna-
cionálé hangjaival ért vé-
ge t 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottságá-
nak a nők munkahelyi fel-
tételeinek, szociális és élet-
körülményeinek megjavításá-
ról szóló irányelvei végre-
hajtására a kormány — a 
Minisztertanács titkársága 
vezetőjének előterjesztésére 
— határozatokat hozott. 

A Minisztertanács felhívta 
a vállalatok, intézmények és 
szövetkezetek vezetőinek fi-
gyelmét, hogv az irányéi 

Hazánk és az európai 
biztonság 

Púja Frigyes előadása Szegeden 
A Szegedi Sajtóház klub-

helyiségét tegnap, csütörtö-
amely lényegében az első 
világháborút követően, a 

kön délután zsúfolásig meg- e - .. , 
tnitattrtk érdeklődők: S z o v l e t u n i ° d>plomactajanak töltötték az 
Púja Frigyes, a külügymi-
niszter első helyettese tar-
tott előadást Hazánk és az 
európai biztonság címmel. 

Bevezetőben Púja Frigyes 

széles körű tevékenységével 
kezdődött, folytatódott a 
második világháború után a 
szocialista országok együttes 
fellépésével és a legújabb 

áttekintette az európai bé- szakaszához akkor érkezett 
kéért és biztonságért folyta-

vekben foglaltak megvalosí- tott erőfeszítések történetét, 

delegáció vezetője tolmá-
csolta pártja, kormánya és 
népe jókívánságait a felsza-
badulását ünneplő csehszlo-
vák népnek. A magyar párt-
ós kormányküldöttség nevé-
ben Losonczi Pál üdvözölte 
a megjelenteket. 

A magvár delegáció veze-
a 

nyait, amelyek erősitik a 
szocialista világrendszert, s 
hozzájárulnak a haladás 
minden hívének, az imperia-
listaellenes front minden 
harcosának továbbbi sikerei-
hez. 

„A legfőbb tanulság az — 
hangsúlyozta Losonczi Pál 
—, hogy nincs erő. amely a 

tője idézte a történelmi szocializmus epitesenek ut-
múltat, amelvben Magyar- í a r a lepett nepeket celjaik-
ország és Csehszlovákia né- t o l , tortenelmi muvuk meg-
peit szenvedések és gyözel- valósításától eltéríthetné. Ha 

Gunnar Lange miniszter 
a magyar-svéd kapcsolatokról 

Dr. Bíró József külkeres- meggyőződött, hogy ezek a 
kedelmi miniszter meghívó- lehetőségek valóban bővítés-
sára május 3-tól hazánkban re alkalmasak, különösen az 
tartózkodik Gunnar Lange ipari együttműködés tovább-
svéd kereskedelmi miniszter, fejlesztése lehet gvümölcsö-
Ma délelőtt a margitszigeti ző. A tárgyalások során — 
Nagyszállóban a svéd mi- jelentette be a miniszter — 
niszter a tárgyalások ered- őszinte, nyílt megbeszélése-
ményeiről. a hazánkban tol- ket folytatott dr. Bíró Jó-
tött napok eseményeiről szá- zseffel, és az elvi elképzelé-
molt be a sajtó képviselői- seken kívül konkrét megél-
nek. Elmondta: azért jött lapodósokat is kötöttek. Ér-
Magyarországra. mert ked- dekes volt itt-tartózkodása 
vezö lehetőségeket látott a alkalmával felkeresni azokat 
két ország közötti kereske- a vállalatokat, amelyek kap-
delmi kapcsolatok bővítésé- csolatban állnak svéd gyá-
ré. Itt-tartózkodasa 6orán rakkaL üzemekkel. 

Textilipari újdonságok 
Nylontermékek, flanell, ágynemű 

A Magyar Viszkózagyár 
Danamid nylon fonalából 
készült lánchurkolt kelmére 
nyomja rá az ízléses mintá-
kat a Pamutnyomóipari 

Mór megszoktuk, hogy a 
Szegedi Textilművek anya-
vállalata. a BUDAPRINT 
Pamutnyomóipari Vállalat 
minden évben egyik textil-
ipari reprezentása a Bu-
dapesti Nemzetközi Vásár-
nak és a Szegedi Ipari Vá- ha nagykereskedelmi vállalat 

engedménnyel adnak át 
készleteket a kereskedelem-
nek és igy egész évi folya-
matos gyártással előrelátha-
tólag egymillió méterrel ad-

Vállalat és az így gyártott nak több flanellt a nepgaz-
anyagból a női és lánykaru- daságnak. 

hozza forgalomba konfekcio-
Külföldön már divatos a 

nyomott agynemű. Megkez-
nálva a BNV-vel együtt a <jik ennek gyártását is saját 

sárnak is. Az idén is ott 
lesz ízléses kiállításával a 
BNV Könnyűipari Pavilon- Centrum Áruházakban, a rizikóra, mert a kereskedel 
jában. Erről tájékoztatta szaküzletekben megvásárol- mi vállalatok még vonakod 
tegnap délelőtt Budapesten 
a sajtó munkatársait Bárká-
nyi Imre kereskedelmi és 
Bencze Károly műszaki 
igazgató. 

hatók lesznek e divatos új-
faj ta kelmékből készült ru-
hák. 

A lakosság textilanyagok-
kal, elsősorban nyomott-

Nemcsak az számít ha- anyagokkal való ellátása ér-
gyománynak, hogy évről év-
re korszerűbb árubemutató-
val lép a nyilvánosság elé a 
BUDAPRINT, hanem áz is, 

dekében az idén a Panyova 
30 százalékkal több árut ad 
a belkereskedelemnek, mint 
1969-ben. A belföldön forga-

hogy a szép és színvonalas lomba hozott áruk 60 száza-
textiliái díjakat nyernek, léka lesz olcsófajta. Mivel 
Tavaly a BUDACRILL ter- az elmúlt években nem volt 
mékük nyerte a 
nagydíjat, az idén 
lyáznak erre a 
tüntetésre a 

vásári elég flanell a boltokban, az 
is pá- idén ebből is többet g.várta-

magas ki- nak a vállalat szövödéjében. 
NYLPRINT Előfordult, hogy készletezé-

fantázia nevű lánchurkolt, sí problémák miatt nem volt 
nyomott nylontermékkel. Ez elegendő termék a boltok-
hármas kooperációba készül, ban, ezert most év elején 

nak a megrendeléstől. 
Az idei Budapesti Nem-

zetközi Vásáron és később a 
Szegedi Ipari Vásáron be-
mutatott termékek is tükrö-
zik a „mindent a fogyasztó-
ért" elv megvalósítását. 
Csak olyan árut állítanak 
ki, amelyek tetszetősek, mo-
dernek, korszerűek, megvá-
sárolhatók. kaphatók lesz-
nek. A BUDAPRINT már-
kájú termékek a legújabbak 
is, a kiállítással egyidőben 
jutnak el az ország vala-
mennyi szaküzletében, áru-
házaiban. a fővárosi, szegedi 
és pécsi mintaboltjaiba. 

Nagy Pál 

el, amikor Budapesten 196su 
márciusában a Varsói SzerJ 
ződés Politikai Tanácskozó 
Testülete közzétette ismert 
felhívását. Részletesen szólt 
a Szovejtunió, továbbá ha-j 
zánk, valamint a többi euróJ 
pai szocialista országnak 6 
célok elérése érdekében kiJ 
alakított, átfogó diplomáciai 
akciójáról és aláhúzta: az 
európai biztonság megváló* 
sitása hosszú folyamat. Cél-
kitűzéseinek valóraváltásáig 

az európai szocialista orszá-
goknak még sokat kell fá* 
radozniok. 

Nagysikerű előadasánah 
vegén Púja Frigyes feltett 
kérdésekre válaszolt. 

Hármas 
csúcstalálkozó 
előkészítése 
Kairói lapjelentéeek sze-

rint megbeszélések folynak 
az EAK. Szudán és Líbia kö-
zött a három ország állam-
fői csúcstalálkozójának elő-
készítéséről. A csúcstalálko-
zóra május 25-en kerülne sor 
Khartoumban. 


