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Meg jelenik hétfő kivéte-
lével mindennap, hétköz-

nap 8. vasárnap 12 
oldalon. 

ARA: 1 FORINT 

napi beszéde Ünnepi nagygyűlés 
Székesfehérvárott 

Szerdán, tegnap délután 
az ünnepi díszbe öltözött 
Székesfehérvárott , a Szabad-
ság téren rendezett nagy-
gyűléssel megkezdődött az 
az országos eseménysorozat, 

gye! pártbizottság első t i tká-
rát. dr. Tapolczai Jenőt, a 
megyei tanács vb elnökét, 
az MSZMP Központi Bizaft-
ságának tagjait , Prantner 
Józsefet, az Állami Egyház-

ügyi Hivatal elnökét, ma-
gas rangú egyházi személyi-
segeket. valamint az állami 
és társadalmi élet több veze-
tő képviselőjét. 

Losonczi Pálnak nagy taps-

sal fpgadott ünnepi beszéde 
elhangzása után népviselet-' 
bc öltözött leányok idei bú -
zából sütött új kenyeret 
nyúj to t tak át. 

amellyel hazánk felszabadu-

Matkó Kata l in ra jza 

lásának jubileumi évében 
a lkotmányunk törvénybe ik-
tatásának 21. és az á l lamala-
pító I. István király születé-
sének 1000. évfordulójára 
emlékezünk. A székesfehér-
vári központi ünnepségre a 
városba érkezett Losonczi 
Pál, a Népköztársaság Elnö-
ki Tanácsának elnöke, s ő 
volt a szónoka a nagygyű-
lésnek, amelyen körülbelül 
tízezer ember, helybeliek és 
vendégek sokasága vett 
részt. 

Pontosan öt órakor fel-
csendültek a Himnusz hang-
jai, ma jd a nagygyűlésen el-
nöklő Ben esik i István, a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának főt i tkára kö-
szöntötte a diszelnökségben 
helyet fcglaló dr. Ajtai Mik-
lóst, a kormány elnökhelyet-
tesét, Jakab Sándort, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának osztályvezetőjét, Ber-
ezeg Károlyt, a Fe jé r me-

Haza, jog, kenyér 
Losonczi Pál az ünnepi 

nagygyűlésen a következő-
ket mondot ta : 

Tisztelt ünnepi nagygyű-
lés! 

Tisztelt vendégeink! 
Kedves elvtársnők, elv-

társak, bará ta im! 
— Augusztus 20-án ország-

szerte a lkotmányunkról em-
lékezik meg népünk. Idei al-
kotmány napi ünnepségünk 
egybeesik felszabadulásunk 
negyedszázados és ál lamala-
pító királyunk, I. István szü-
letésének 1000. évforduló-
jával. 

— Az alkotmány népha-
talmunk alaptörvénye, a 
győzelem okmánya, szente-
síti. rögzíti és védelmezi a 
szocialista forradalom alap-
vető vívmányait . Mindenek-
felett azt, hogy a Magyar 
Népköztársaságban minden 
hatalom a dolgozó népé, s 
társadalmiunkban felszámol-
tuk a kizsákmányolás riun-
den fo rmájá t . Egyben sért-

hetetlen foglalata az alkot-
mány az állampolgári jo-
goknak és kötelességeknek, 
amelyek annyira elválaszt-
hatat lanok egymástól, mint a 
tűz fénye és melege. Ugyan-
akkor az alkotmányban lel-
jük meg további küzdelme-
ink és fáradozásaink medrét 
is, mer t bevált módon sza-
bályozza közösségi és egyéni 
életünk zavartalan fejlődését. 
Végül ál lamunk népi jelle-
gének biztosítéka is ez az 
alaptörvény, mert szilárd 
a lapja a szocialista demok-
rácia gyakorlásának és to-
vábbi kiterjesztésének. 

— Természetesen nem pa-
ragrafusokat es jogi formu-
lákat ünneplünk. hanem azt 
a negyedszázados történelmi 
folyamatot, amely a Magyar 
Népköztársaságot és annak 
alkotmányát megteremtette, 
és elindította tá rsada lmunkat 
a szocialista fejlődés út ján . 

Ennek a példatlanúl je-
lentós történelmi szakasz-
nak a hőse és vezetője a 

A L A P K Ő L E T É T E L 

Megkezdték az egyetem 
biológiai intézetének építését 

Mint tegnapi lapunkban 
már hírül adtuk, a József 
Attila Tudományegyetem 
biológiai tanszékei számára 
ú j székház épül Újszegeden, 
a Rózsa Ferenc sugárúton. 
Az intézet alapkövét teg-
nap, szerdán délben he-
lyezték el ünnepélyes kere-
tek között. 

Az ünnepség elnökségében 
foglalt helyet többek között 
dr. Orbán László, az MSZMP 
KB tagja, a művelődési mi-
niszter első helyettese. Gyö-
ri Imre. az MSZMP KB tag-
ja, a Csongrád megyei párt-
bizottság első ti tkára, dr. 
Ágoston József, a megyei 
pártbizottság t i tkára. Sipos 
Géza, a városi pártbizottság 
első t i tkára, dr. Biczó 
György, a városi tanács vb 
elnöke, és Hantos Mihály, a 
Csongrád megvei tanács vb 
elnökhelyettese. 

Ott volt az elnökségben 
dr. Straub F. Bruno, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
alelnöke is, részt vett az ün-
nepélyes alapkőletételen a 
város politikai és társadalmi 
életének több vezető szemé-
lyisége, az egyetemek veze-
tői, professzorai és diákjai . 

Dr. Márta Ferenc akadé-
mikusnak, a József Attila 
Tudományegyetem rektorá-
nak megnyitója után Orbán 
László méltatta rövid beszé-
dében az ú j egyetemi intéz-
mény építésének jelentősé-
gét, majd az alapító okleve-
let — melyet ezt megelőzően 

Somogyi Károlyné felvétele 
Az alapító okmány elhelyezése. Képünkön Orbán László 

és dr. Márta Ferenc 
ő és Márta Ferenc írt alá — 
tartalmazó fémtokot elhe-
lyezte az alapkőben és jel-
képesen sa j á t maga emelte 
ki az első ásónyom földet az 
építkezés helyén. 

Ezután Sipos Mihály, a 
Délmagyarországi Építő Vál-
lalat igazgatója átvette az 
építési területet és Mucsi 
Lajos főosztályvezető irányí-
tásával felvonultak a mun-
kagépek az építkezés, illet-

ve az alapozás megkezdésé-
hez. 

Az ünnepi alkalomból a 
József Attila Tudomány-
egyetem rektora jogadást 
adott az egyetem tanácster-
mében. Itt Straub F. Brúnó, 
akit nemrégiben neveztek ki 
az MTA szegedi biológiai 
kutatótelepének főigazgató-
jává, köszöntötte a testvér-
intézmény felépítésének 
megkezdését. 

munkásosztály. Á párt Irá-
nyításával bebizonyította, 
hogy nemcsak a hatalom 
megragadásához van ereje, 
hanem politikai érettsége, 
szervezettsége és szervező-
képessége alkalmassá teszi 
az állam vezetésre is. A m u n -
kásosztály létrehozta és a 
mezőgazdaság szocialista á t -
szervezésével testvéri közös-
séggé mélyítette a munkás -
paraszt szövetséget. Kife j -
lesztette azt a politikai szö-
vetségi rendszert, amelyben 
ma már minden hazaszerető 
ember együtt fáradozik nem-
zeti programunk valóravál-
táséért. a szocialista társa-
dalom teljes felépítéséért. 

— A Magyar Népköztársa-
ság munkáshatalom. De ép-
pen azért, mer t munkásha ta -
lom. ez az á l lam minden be-
csületes magyar ál lampolgár 
édes hazája. Ami Magyaror-
szágon ma épül. az az egész 
nemzet fölemelkedését szol-
gálja. Mindenkínék. aki cse-
lekvő módon szereti a hazá-
ját. megvan itt a biztonsá-

I gos helye és a megtisztelő 
feladata: 

— Szép hagyomány, hogy 
augusztus 20-án kerül az or-
szág asztalára az úi kenyér.' 
Ez az ünnepi aktus szerve-
sen összefügg az alkot-
mánnyal. Már Petófi Sán-
dor is egy lélegzetre mondta 
ki köl teményében: jog és 
haza. haza és jog. Ehhez ha r -
madikként a mi nemzedé-
künk hozzátette a kenyeret 
is. Amikor a hazát, a jogot 
és a kenyeret emlí t jük, lé-
nyegében ugyanarra a szent 
ügyre gondolunk. 

— Az ú j kenyér íze és i l-
lata betölti mai ünnenségün-
ket. Pirosra 6ült héián ott 
érezzük még a kezük me-
legét azoknak, akik szántot-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

A szíriai KP 
főtitkára 

Kádár Jánosnál 
Khaled Bagdas. a Szíriai 

Komunista Pár t főti tkára — 
aki szabadságát tölti ha-
zánkban — látogatást tett 
Kádár Jánosnál , az MSZMP 
Központi Bizottsága első 
t i tkáránál. A látogatás során 

, eszmecserét folytat tak az 
I időszerű nemzetközi kérdé-
I sekről, a közel-keleti hely-
zetről, valamint a két pár t 
kapcsolatait érintő kérdé-
sekről. A szívélyes légkörű 
találkozón jelen volt Komó-
csin Zoltán, a Politikai Bi-
zottság tagja, a Központi 
Bizottság ti tkára és Garai 
Róbert, a Kozponti Bizottság 
külügyi osztályának helyet-
tes vezetője. 


