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Ünnepségek Moszkvától Havannáig - Díszszemle 
a szovjet fővárosban — Koszorúzás Szegeden 

Kádár János 
interjút adott 

Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkára hétfőn fogadta az In-
diái Kommunista Párt Köz-
ponti Bizottsága lapiának, a 
New News Agenek tudósító-
ját. Masood Ali Khant. és 
interjút adott neki lapia szá-

November 7-én országszer-
te ünnepségeken emlékeztek 
meg a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom 53. év-
fordulójáról. Szegeden no-
vember 7-én délelőtt a szov-
jet hősi emlékművek talap-
zatára elhelyezték a kegyelet 
és a hála koszorúit. A Dugo-
nics temetőben 10 órakor, a 
honvédség, a Széchenyi téri 
emlékműveknél a honvédség, 
a határőrség és a munkásőr-

, ség diszszakaszainak tiszte-
letadása közben zajlott le az 
ünnepi aktus. A koszorúzá-
sok előtt a munkósőrzenekar 
eljátszotta mindhárom em-
lékműnél a magyar és a 
szovjet Himnuszt, majd el-
helyezték a tisztelet, az em-
lékezés és a kegyelet koszo-
rúit az MSZMP megyei, vá-
rosi és járási végrehajtó bi-
zottságainak, a megyei, vá-
rosi és járási tanácsok vég-
rehajtó bizottságainak, az 
ideiglenesen hazánkban ál-
lomásozó szovjet alakulatok-
nak. a magyar fegyveres 
testületeknek, a társadalmi 
és a tömegszervezeteknek a 

, . képviselői. 

A Széchényi tér Kárász 
utca felőli emlékművénél 
koszorúztak még az olajipari 
dolgozók — Nagyalföldi Kő-
olajfúró Vállalat, Köolajter-
melö Vállalat, és a DÉGÁZ 
—. a textilipari üzemek — 
Kenderfonó- és Szövőipari 
Vállalat, Textilművek, Ru-
hagyár —, a szegedi egye-
temek, valamint a DÉLÉP; 
a Takaréktár utcai emlék-
műnél pedig az élelmiszer-
ipari vállalatok, a faipari 
üzemek, továbbá a Felszaba-
dulás és a Móra Tsz képvi-
selői. A Dugonics temetői 
emlékműnél a közlekedési 
vállalatok, a fémipari üze-
mek, továbbá a Haladás és 
az Űj Élet Tsz képviselői 
helyezték el a kegyelet virá-
gait. 

A koszorúzási ünnepségek 
az Internacionálé hangjai-
val fejeződtek be. 

Moszkvában az ünnep 
rggelére a Vörös tér diszbe 

öltözötten várta a hagyomá-
nyos szemlét és felvonulást. 
Bár az idő nem kedvezett, 
azért a nagy havazásban, 
hóviharban is zsúfolásig 
megteltek a tribünök és az 
ottani idő szerint, délelőtt 
10 órakor megjelentek .a 
díszemelvényen, a Lenin-
mauzóleum mellvédjénél L. 
Brezsnyev, az SZKP KB 
főtitkára, A. Koszigin, a 
Szovjetunió Miinsztertaná-
csának elnöke és Ny. Pod-
gornij, a Legfelsőbb Tanács 
Elnökségének elnöke vezeté-
sével a párt és a kormány, 
valamint a hadsereg magas 
rangú képviselői. 

A. Grecsko marsall, hon-
védelmi miniszter fogadta a 
díszszemle parancsnokának 
jelentését, üdvözölte a fel-
sorakozott egységeket majd 
elmondta ünnepi beszédét. 
Grecsko marsall emlékezte-
tett arra: ezt az évfordulót 
nevezetessé teszi a lenini 
jubileum és az SZKP kö-
zelgő 24. kongresszusa. A 
továbbiakban szólt a szovjet 
nép eredményeiről, a test-
véri szocialista országok 
összefogásáról, a szovjet nép 
és a világ összes forradalmi, 
felszabadító és imperialista-
ellenes erőinek barátságáról. 
A szovjet fegyveres erök — 
emelte ki — éberen őrzik a 
Nagy Október vívmányait. 

A honvédelmi miniszter 
szavait igazolta a fegyveres 
erők fegyelmezett, a hadi-
technikai legújabb eszköze-
it felvonultató ragyogó dísz-
szemléje. 

A 45 perces katonai dísz-
szemle után a sportolók kö-
vetkeztek, majd megkezdő-
dött Moszkva dolgozóinak 
színpompás felvonulása, 
amely a délutáni órákban 
fejeződött be. Este Moszkvá-
ban tűzijáték, díszkivilágítás, 
ünnepi műsorok zárták a 
Nagy Október évfordulójá-
nak fővárosi eseményeit. 

November 7-én, a szovjet 
kormány a Kremlben foga-
dást adott, amelyen beszédet 
mondott L. Brezsnyev. Be-

szélt a Szovjetunió eredmé-
nyeiről, méltatta a díszszem-
lét, melegen üdvözölte a 
szovjet népet és a. testvéri 
szocialista országokat. 

Számos jelentés érkezett 
az évforduló megünneplé-
séről mind az öt világrész-
ből. Természetesen ünnepi 
rendezvények voltak min-
denekelőtt a szocialista • or-
szágokban. A havannai 
gyűlés elnökségében helyet 
foglalt Raul Castro. a ku-
bai KP másodtitkára, a 
forradalmi fegyveres erők 
minisztere is. Phenjanban 
Csö Csun Gin, a Koreai— 
Szovjet Baráti Társaság el-
nökhelyettese méltatta az 
évfordulót és a szovjet nép 
sikereit. Ulánbátor köz-
ponti terén nagygyűlést és 
ünnepi felvonulást tartottak. 

Üj-Delhiben nagy töme-
gek vonultak a szovjet kul-
turális központba. Az itt 
tartott nagygyűlésen Arara, 
az államtanács képviselője 
hangsúlyozta: a Szovjetunió 
segített megerősíteni India 
nemzeti függetlenségét. Az 
egyik legnagyobb párizsi 
hangversenyteremben ren-
dezte meg ünnepi estjét a 
Francia—SSBVJ&t tísffáti Tár-
saság. Valamennyi párizsi 
lap beszámolt a moszkvai 
ünnepségekről és Szuszlov 
beszédéről. 

Nagy • figyelmet szentelt a 
moszkvai eseményeknek az 
amerikai sajtó is. A New 
York Times első oldalán is-
merteti a Szuszlov-beszédet. 
Az érdeklődés Angliában 
sem volt kisebb. A Reuter 
nyomatékosan kiemeli a be-
szédnek azt a részét, amely-
ben arról van szó, hogy 
Washingtonnak be kell fe-
jeznie a vietnami agressziót. 

mara. 
M T I f o t ó 

Hármas arab 
államszövetség 

Anvar Szadat egyiptomi, 
Gaafar Nimeri szudáni és 
Maamer Kadhafi líbiai el-
nök elhatározta, hogy meg-
teremti a három ország ál-
lamszövetségét. 

Az ünnepélyes döntést 
vasárnap este hozták nyil-
vánosságra Kairóban. 

Az államszövetséget foko-
zatosan valósítják meg. 

Első lépésként elhatároz-
ták, hogy Szadat, Nimeri és 
Kadhafi részvételével há-
romtagú parancsnokságot ál-
lítanak fel. Másodszor: lét-
rehoznak egy legfelső terve-
ző bizottságot, egy nemzet-
biztonsági tanácsot és egy 
ellenőrző bizottságot. 

Harmadszor: a részfel-
adatoknak megfelelően al-
bizottságokat állítanak fel, 
éspedig egy gazdasági, po-
litikai, szociális és katonai 
albizottságot. 

Elhatározták, hogy a há-
romtagú parancsnokság az 
aktuális feladatok megvita-
tására minden második hó-
napban összeül. 

A Szadat, Nimeri és Kad-
hafi által aláírt közlemény 
hangoztatja: a három ve-
zetőnek meggyőződése, hogy 
országaik „történelmileg és 
földrajzilag" alkalmasak ar-
ra, hogy egy átfogóbb arab 
egység magvát alkossák. 

A három vezető bízik ab-
ban, hogy népeik üdvözölni 
fogják döntésüket, amelyet 
egy további lépésnek tekin-
tenek az elhunyt Nasszer el-
nök politikai örökségének 
valóra váltásában. 

A közlemény ezután meg-
állapítja: „az arab világ-
nak olyan belső és külső 
mesterkedésekkel kell szem-
benéznie. amelyek fel akar-
ják számolni forradalmi 
mozgalmát". 

„Az arab világ e súlyos 
körülmények közepette el-
veszített egy olyan embert, 
akinek puszta jelenléte az 
arabok harcában hatékony 
szimbóluma volt .az arab 
népek egységének." 

Ennélfogva, történelmi fe-
lelősségüket átérezve, az 
Egyesült Arab Köztársaság, 
Szudán, és. Líbia vezetői. úgy 
döntötték, hogy' megteremtik 
országaik államszövetségét, 
politikai. unióját, elmélyítik 
és erősítik az arab egysé-
get. 

>i< 
Anvar Szadat egyiptomi 

elnök csütörtökön fontos po-
litikai beszédet mond az 
Arab Szocialista Unió kong-
resszusa előtt — jelentették 
be hétfőn az egyiptomi fő-
városban. 

Mahmud Favzi, az EAK 

Az Akadémia Emlékmű-

miniszterelnöke hétfőn fo-
gadta Nagy-Britannia kairói 
nagykövetét. A találkozó 
részletei nem ismeretesek. * 

Az egyiptomi—szudáni— 
líbiai államszövetség foko-
zatos megvalósításáról szó-
ló döntést kommentálva, 
Szaeb Szalam libanoni mi-
niszterelnök hétfőn sajtóér-
tekezleten jelentette ki, hogy 
országa „üdvözöl mindén 
arabközi lépést, amely a kö-
zeledést vagy az egyesülést 
célozza". 

Jasszer Arafat, a Palesz-
tinai . Ellenállási Szervezetek 
Központi Bizottságának el-
nöke ugyancsak hétfői sajtó-
értekezletén közölte: „ha 
megalakul a demokratikus 
palesztin állam, és még 
mindig a központi bizottság 
elnöke • leszek, .javasolni fo-
gom, hogy-Palesztina csatla-
kozzék a hármas szövetség-
hez'.'. 

* 

Kadhafi ezredes, a Líbiai 
Forradalmi Tanács elnöke 
nyilatkozatot adott a kairól 
Al Akhbár-nak. 

Véleménye szerint a kö-
zel-keleti, válság alapproblé-
máját. a földjéről elűzött 
palesztinai nép sorsát nem 
lehet békés, politikai eszkö-
zökkel megoldani. 

Az 1967-es agresszió kö-
vetkezményeinek felszámo-
lásában viszont Kadhafi 
szerint elképzelhető a békés 
megoldás. 

A továbbiakban teljes tá-
mogatásáról biztosította a 
palesztinai felszabaditási 
mozgalmat, megjegyezve 
egyúttal, hogy a mozga-
lomnak „új stratégiára és 
átszervezésre van szüksége". 
Ezzel — mondotta — egyet-
ért Jasszer Arafat is. 

« 
Az Al Akhbar-nak adott 

interjújában Kadhafi ezre-
des közölte, hogy Nagy-Bri-
tannia elvben beleegyezett 
annak a 32 millió font ster-
lingnek a visszafizetésébe, 
amelyet egy majdan felépí-
tendő légvédelmi rendszer 
ellenértékeként vett fel Id-
risz király kormányától. 

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e 
AZ ÉPÜLŐ SZEGEDI HA7 GYÁRBAN. A szegedi házgyár építkezése a megfelelő 
ütemben halad. Jelenleg a nagycsarnok gépeit és berendezéseit szerelik a Gépsze-
relő Vállalat szakemberei, szoviet) mérnökök és technikusok irányításával. Remél-
jük, jövőre már házakat szerelhetnek óssze az új szegedi házgyár termékeiből 

Bolgár 
küldöttség 
hazánkban 

Dr. Korom Mihály igazság-
ügyminiszter hétfőn fogadta 
a Bolgár Népköztársaság Leg-
felsőbb Gazdasági Döntőbi-
zottságának küldöttségét, 
amely Hriszto Nikolov elnök 
vezetésével érkezett hazánk-
ba. A küldöttség dr. Fekete 
Károlynak, a Központi Gaz-
dasági Döntőbizottság elnö-
kének meghívására tapaszt 
latcsere-látogatást tesz Ma-
gyarországon. (MTI) 

ülésszaka avatás 
Hétfőn, a Magyar Tudo-

mányos Akadémián megkez-
dődött az ország legfőbb tu-
dományos testületének idei 
tudományos ülésszaka. A 
négynapos tanácskozáson 
társadalmi, gazdasági fejlődé- j 
sünk olyan időszerű felada-
tai szerepelnek, amelyeket a 
X. kongresszus irányelvei és 
a párt tudománypolitikája 
egyaránt középpontba állí-
tottak. Megtárgyalásokon az 
Akadémia tagjain és kuta-
tóin kivül nagy számban 
vesznek részt az ipari kuta-
tóintézetek. egyetemi tanszé-
kek képviselői, valamint a 
gyakorlati élet szakembe-
rei is. 

1936. november 9-én lép-' 
tek harcba első ízben Mad-! 
ridnál a nemzetközi brigá-
dok. s a 11. brigád köteléké-
ben ugyanezen a napon esett 
át a tűzkeresztségen az első 
magyar század is. Az évfor-
duló alkalmából avatták fel 
hétfőn délután ünnepélyesen 
Budapesten, az V. kerületi 
Néphadsereg téren a spanyol-
országi szabadságharc ma-
gyar önkénteseinek emlék-
művét. 


