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Megkezdődött az európai Azüsatetea 

biztonsági hét 
Az Országos Beketanacs 

Elnöksége, valamint az Eu-
rópai Biztonság és Együttmű-
ködés Magyar Nemzeti 
Bizottsága által pénteken 
az Országház Vadászter-
mében rendezett ünnep-
ség volt a nyitánya a 
május 5. és 13. közötti euró-
pai biztonsági hét országos 
eseménysorozatának. Az ün-
nepségen megjelent és az el-
nökségben foglalt helyet 
Kisházi Ödön, az Elnöki Ta-
nács helyettes elnöke. Garai 
Róbert, az MSZMP Közpon-
ti Bizottsága külügyi osztá-
lyának helyettes vezetője; 
dr. Molnár Béla, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsá-
nak titkára, Sebestyén Nán-
domé, az Országos Béketa-
nács főtitkára, Vass István-
ná, az Elnöki Tanács, a Ha-
zafias Népfront Országos Ta-
nácsa, az Országos Béketa-
nács Elnöksége tagja, Du-
schek Lajosné, a SZOT fő-

titkára, az Európai Biztonság 
és Együttműködés Magyar 
Nemzeti Bizottságának alel-
nöke, dr. Ijjas József kalo-
csai érsek, a magyar kato-
likus püspöki kar elnöke és 
dr. Káldy Zoltán, az evan-
gélikus egyház országos zsi-
natának elnökpüspöke. Ott 
voltak az ünnepségen a hét 
rendezvénysorozatára meghí-
vott külföldi delegációk kö-
zül a szovjet, az NDK-beli, a 
csehszlovák, az NSZK-beli 
és a finn küldöttség tagjai. 

Barvasi István, az Orszá-
gos Béketanács alelnöke ve-
zette a tanácskozást. 

Kállai Gyula, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának, valamint 
az Európai Biztonság és 
Együttműködés Magyar 
Nemzeti Bizottságának elnö-
ke mondott ünnepi beszédet, 
A többi között megállapítot-
ta: 

Az Európai Biztonság és 
Együttműködés Magyar Nem-
zeti Bizottsága megalakulása 
óta igyekszik teljesíteni 
megtisztelő megbízatását. Bi-
zottságunk munkája széles 
körű támogatásban részesül. 
Nagy felelősséggel készülünk 
a brüsszeli közgyűlésre. 

Az európai biztonság meg-
teremtése a Magyar Népköz-
társaságnak és tízmilliós la-
kosságának elsőrendű nem-
zeti érdeke. Itthon megte-
remtettük a békét és bizton-
ságot, de csak akkor lehe-
tünk nyugodtak, ha béke és 
biztonság uralkodik földré-
szünkön, s az egész világon. 
Ehhez kíván szerény hozzá-
járulás lenni az európai biz-
tonsági hét, amely gazdag 
rendezvénysorozatával sűrí-
tetten tükrözi céljainkat, tö-
rekvéseinket. 

Kállai Gyula beszéde után 
felszólalások következtek. 

Tanácskozik az MTESZ 
küldöttközgyűlése 
Fack Jenő beszédet mondott 

Pénteken az Építők Szak-
szervezete kongresszusi ter-
mében megkezdődött az 
MTESZ VIII.. küldöttközgyű-
lése. Az elnökségben helyet 
foglalt Fock Jenő, a Mi-
nisztertanács elnöke, dr. 
Ajtai Miklós, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese, az 
Országos Műszaki Fejleszté-
si Bizottság elnöke, dr. Di-
nlény Imre mezőgazdasági 
és élelmezésügyi miniszter, 
dr. Csanádi György közleke-
dés- és postaügyi miniszter, 
dr. Csikós Nagy Béla. állam-
titkár. az Országos Anyag-
és Árhivatal elnöke, továb-
bá gazdasági és tudományos 
életünk több vezető szemé-
lyisége. 

A küldöttközgyűlést, ame-
lyen csaknem ezren vesznek 
részt, dr. Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi mi-
niszter, az MTESZ társelnö-
ke nyitotta meg. 

Bevezetőjében hangsúlyoz-
ta, hogy ezen a kétnapos 
rendezvényen megvitatják az 
MTESZ tevékenységét az el-
múlt küldöttközgyűlés óta, 
és meghatározzák feladatait, 
összhangban a X. pártkong-
resszus határozataival, és a 
IV. ötéves terv célkitűzései-
vel. Mini. mondotta, az 
MTESZ műszaki és tudo-
mányos tevékenységével 
hozzájárult gazdasági éle-
tünk megerősödéséhez. A to-
vábbiakban leszögezte, hogy 
gazdasági életünk örvende-
tesen fejlődött, de nem 
problémák nélkül. Most a 
legfontosabb feladat az ága-
zati és termelési struktúra 
hatékony módosítása, és mű-
szaki fejlesztés. 

Dr. Csanádi György beve-
zető szavait követően dr. 
Valkó Endre, az MTESZ fő-
titkára számolt be a szövet-
ség négyéves tevékenységé-
ről és további feladatairól. 

Az egyesület tevékenysé-
gének fejlődését a számok 
tükrében vázolta. A tagok 
létszáma 20—25 százalékkai 
nőtt, és így számuk már el-
érte a 95 ezret. A szakmák 
és a tudományágak fokozott 
differenciálódását jellemzi, 
hogy az MTESZ-nek már 
összesen 800 különböző szer-
vezete van. 

Dr. Valkó Endre beszá-
molóját követően Fock Je-
nő, a Minisztertanács elnö-
ke, az MSZMP Politikai Bi-
zottságának tagja emelke-
dett szólásra. 

Egyebek között megállapí-
totta: 

— A Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizott-
sága és a Magyar Népköz-
társaság kormánya nevében 
megbecsüléssel és barátság-
gal köszöntöm a közgyűlés 
résztvevőit. Szívesen jöttem 
el erre a tanácskozásra, 
mert ez a tanácskozás a tu-
dományos és technikai hala-
dás szolgálatát hivatásuknak 
valló szakemberek jelentős 
eszmecseréje. 

A műszaki és a természet-
tudományokat művelő, s a 
gyakorlatban sokirányúan 
gyümölcsöztető szakembere-
ink tevékenységét itthon 
éppúgy elismerés övezi, 
mint hazánk határain túl. 
Munkálkodásuk nélkülözhe-
tetlen "hozzájárulás a ma-
gyar társadalom előtt, álló 
nagyszabású feladat végre-

hajtásához. a szocializmus 
magasabb szinten történő 
építéséhez. Engedjék meg, 
hogy átadjam a párt és a 
kormány, szívélyes üdvözle-
tét, elismerését és köszöne-
tét a tanácskozás résztve-
vőinek, s Önök útján mű-
szaki és természettudományi 
szakembereinknek. 

Végül Fock Jenő kiemelte: 
A Magyar Szocialista 

Munkáspárt Központi Bi-
zottsága és népköztársasá-
gunk kormánya bízik a mű-
szaki szakemberekben. To-
vábbra is elvárja tevékeny 
részvételüket közös felada-
taink megvalósításában. 

Fock Jenő nagy tapssal fo-
gadott beszéde után meg-
kezdődött a vita. 

a felszabadított 
területeket 

Pénteken este az alábbi új 
fejleményeket jelentették 
hírügynökségek a dél-vietna-
mi frontokról: a szabadság-
harcosok által osromlott An 
Loc tartományi székhelytől 
Ifi kilométernyire délre a 
saigoni alakulatok feladtak 
egy tüzérségi támaszpontot. 
A város katonai célpontjaira 
a népi erők a nap folyamán 
742 lövedéket zúdítottak. 

Az észak—déli 14-es út 
Pleiku és Kontum közötti 
szakaszát a saigoni ejtőer-
nyősöknek csak néhány órá-
ra sikerült birtokba venniük 
péntekre virradó éjszaka. A 
második katonai körzet, szó-
vivője reggel az útvonal el-
foglalását jelentette. Pleiku-
tól mintegy 10 kilométernyi-
re északra kénytelenelv vol-
tak visszafordulni azok az 
újságírók, akik IContumba 
próbáltak eljutni —, jelen-
tette az AFP helyszíni tudó-
sítója. A délelőtt folyamán 
heves harcok folytak a 14-es 
úttól 3 kilométernyire. 
Amerikai taktikai repülőgé-
pek napalmbombákat, szór-
tak a hazafias erők állásai-
ra. A Kontumtól 18 kilomé-
ternyire nyugatra fekvő Po-

l lei Kleng támaszpont ellen a 
népi erők rakétatámadást 
intéztek. 

Az amerikai légierő az 
utóbbi 24 órában több mint 
600 bevetésben támadta a 
felszabadított dél-vietnami 
területeket. B—52-es légierő-
dök pénteken 23 hullámban 
(egyenként 3—6 repülőgép 
részvételével) bombázták a 
felszabadított Quang Tri tar-
tomány, továbbá Thua Thi-
en, Kontum és Binh Dong 
tartományok területeit. 

Thua Thien tartomány és 
Hué város nemzeti felszaba-
dítási frontjának bizottsága 
és forradalmi népi bizottsága 
felszólította a tartomány és 
a város lakosságát, hogy 
hajtson végre fegyveres fel-
kelést és hozza létre a forra-
dalmi hatalmat. 

Ülést tartott 
az MSZMP Szeged 
városi bizottsága 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi bi-
zottsága Sípos Géza első titkár elnökletével tegnap dél-
előtt ülést tartott a Kálvin téri székházban. Az ülésen 
részt vett és fölszólalt dr. Koncz János, a Csongrád me-
gyei pártbizottság osztályvezetője is 

Az ülés napirendjén először a következő anyag sze-
repelt: Hogyan jut kifejezésre a nagyobb megbecsülés 
elve azok iránt, akik többet vállalnak a szocialista építő-
munkából? Az írásban előre kiküldött jelentéshez Szabó 
G. László, a városi pártbizottság' osztályvezetője, a napi-
rend előadója adott szóbeli kiegészítést. Ezután vita kö-
vetkezett, amelyben sorrendben a következő pártbizott-
sági tagok, illetve meghívottak vettek részt: Kürti Lász-
lóné, a városi párt-végrehajtóbizottság tagja, a szegedi 
kenderfonógyár munkásnője; dr. Fehér István, a Szegedi 
Tanárképző Főiskola marxista tanszékének vezetője; Hor-
váth Mihály, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatóhe-
lyettese; dr. Piros László, a Csongrád megyei Állatfor-
galmi és Húsipari Vállalat igazgatója; Kecskeméti Fe-
renc, a MÁV Szegedi Igazgatóság titkárságának vezetője; 
dr. Jármai Tibor, a Szeged városi és járási ügyészség ve-
zetője: dr. Szilárd .Tános, a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem adjunktusa; Hofgesang Péter, a Hazafias Nép-
front Szeged városi bizottságának titkára; dr, Vágvölgyi 
András, a Magyar Tudományos Akadémia szociológiai 
kutatócsoportjának vezetője: Kispál Jenő, a Szegedi Ecset-
és Sepríigyár igazgatója; dr. Koncz János: dr. Varga 
Dezső, a városi pártbizottság titkára; Oskó Lajosné, a 
szegedi kábelgyár csúcs-pártvezetőségének titkára. A vi-
tában elhangzottakra Szabó G. László adott összefoglalói 
választ, majd a pártbizottság a jelentést elfogadta. 

Ezután dr. Kovács Lajosnak, a Szeged városi és já-
rási rendőrkapitányság vezetőjének szóbeli tájékoztató-
jára került sor. A város közrendjének és közbiztonságá-
nak helyzetéről címmel. A jelentést a pártbizottság t»-
domásul vette. 

Végűi dr. OzvaM Imre, h városi pártBIZöttsJág titkára 
ismertette az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának 
állásfoglalását a párt- és a pártfegyelmi vizsgálatok né-
hány elvi és módszerbeli -kérdésében. 

A városi pártbizottság ülése Sipos Géza zárszavával 
ért véget. 

Május 12-én parafálják 
az NDK—NSZK szerződést 
Mint Berlinben és Bonn-

ban egyidejűleg, közölték, a 
két, német állam közötti ál-
talános közlekedési szerző-
dést május 12-én, azaz jövő 
pénteken parafálják Bonn-
ban. A parafálás időpontjá-

ról Michael Kohl, az NDK 
miniszterelnökségi államtit-
kára és Egon Bahr. a bonni 
kancellári hivatal államtit-
kára állapodott meg pénte-
ken Berlinben. 

Nagy teljesítményű gázüzem 

Kitüntették a Pravdát 

A szegedi szénhidrogén-
mező meglevő gázüzeme 
mellett újabb, nagy teljesít-
ményű úgynevezett szabad-
gáz-előkészítő üzem épül, 
amelyhez a kiszolgáló kuta-
kon, a gerincvezetéken kívül 
három gyűjtőállomás is tar-
tozik. A munkálatok jó 
ütemben haladnak és a 
nyár végén kezdődő próba-
üzemelés után az energiaigé-
nyes téli hónapokban teljes 
kapacitással dolgozhatnak a 

berendezések: naponta 4 
millió köbméter földgázt bo-
csátanak az országos háló-
zatba. A különböző készülé-
keket a Budapesti Kőolaj-
ipari Gépgyár készítette és 
jelenleg a technológiai sze-
relésen dolgoznak a szakem-
berek. Az új létesítmény 
nagyban hozzájárul majd az 
ország növekvő energiaszük-
ségletének kielégítéséhez. 
Képeinken az előregyártott 
készülékek szerelése látható. 

Az SZKP Központi Bi-
zottsága köszöntötte a Prav-
da szerkesztőségét és olva-
sóit abból az alkalomból, 
hogy 60 évvel ezelőtt, 1912. 
május 5-én jelent meg a lap 
első száma. 

A Lenin által alapított 
Pravda a Párt Központi Bi-
zottságának megbízható és 
hű segítőtársa — hangzik a 
többi között az üdvözlet. 

A Pravdát a dolgozók 
kommunista nevelésében, a 
marxizmus—leninizmus nép-
szerűsítésében, a szovjet nép 
mozgósításában szerzett ér-
demeiért, a lap alapításának 
60. évfordulója alkalmából a 
Szovjetunió Legfelsőbb Ta-
nácsának Elnöksége az Ok-
tóberi Forradalom Érdem-
renddel tüntette ki Tóth Béla felvételei 

I 


