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Megemlékezések országszerte 
Országszerte ünnepségek sorozata kö-

szöntötte hazánk felszabadulásának 33. év-
fordulóját. A Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa kedden este fogadást adott az Or-
szágházban. A fogadáson részt vett Kádár 
János, az MSZMP KB első titkára, Lo-
sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke. Lázár 
György, a Minisztertanács elnöke, Aczél 
György. Apró Antal. Benke Valéria, Biszku 
Béla, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Huszár 
István. Ma róthy László. Németh Károly 
és Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bi-
zottságának tagjai. Borbély Sándor, Gye-
nes András és Győri Imre, a Központi Bi-
zottság titkárai. Ott volt az MSZMP Köz-

ponti Bizottsága, az Elnöki Tanács és a 
Minisztertanács számos tagja, a politikai, 
gazdasági és kulturális élet sok más vezető 
személyisége, a termelő munka számos ki-
váló képviselője. A szívélyes, baráti han-
gulatú fogadáson, amelyen I.osonczi Pál 
köszöntötte a megjelenteket, jelen volt a 
budaoesti diplomáciai képviseletek sok 
vezetője és tagja is. 

A felszabadulás ünnepén az ország va-
lamennyi megyéjében, városában az ál-
lami és társadalmi szervek, a vállalatok és 
intézmények képviselői tisztelegtek a hősi 
emlékműveknél, szobroknál. 

Koszorűzási ünnepségek Szegeden 

S o m o g y i K á r o l y n é f é lvé t e l e 

Koszorúzás a Széchenyi téren. Képünkön balról jobbra: Jáhni László, a szegedi já-
rási pártbizottság első titkára, dr. Komócsin Mihály, az MSZMP Csongrád megyei 

bizottságának első titkára, Török József, a szegedi pártbizottság első titkára 

Hazánk felszabadulásának 
33. évfordulója tiszteletére az 
MSZMP Szeged városi és 
járási bizottsága, a Szeged 
megyei városi tanács, a Ha-
zafias Népfront Szeged vá-
rosi bizottsága koszorűzási 
ünnepségeket rendezett. A 
koszorűzási ünnepséget a 
Belvárosi temetőben levő 
román hősi emlékműnél áp-
rilis 3-án, hétfőn tartották. 
A megemlékezés és tisz-
teletadás koszorúit elhe-
lyezték az MSZMP Csong-
rád megyei, Szeged városi, 
szegedi járási bizottságának, 
a Csongrád megyei és a Sze-
ged megyei városi tanács 
képviselői. Megkoszorúzna n 
hősi emlékművet az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak meghívására Szegeden 
tartózkodó Temes megyei 
pártküldöttség, valamint a 
magyar fegyveres testületek, 
a Hazafias Népfront, az 
SZMT, a KISZ. a Szegedi 
Paprikafeldolgozó Vállalat, a 
Csongrád megyei Tervező 
Vállalat és a Számítástechni-
kai Vállalat dolgozóinak 
képviselői. 

Április 4-én, kedden ko-
szorűzási ünnepséget ren-
deztek a Széchenyi téri és a 
Dugonics-temetőben levő 
szovjet hősi emlékműveknél. 
Valamennyi emlékműnél el-
helyezték a tiszteletadás ko-
szorúit az MSZMP megyei 
városi és járási bizottsága, 
a Csongrád megyei és Sze-
ged városi tanács, a magyar 
és az ideiglenesen hazánk-
ban állomásozó szovjet fegy-
veres erők. valamint tár-
sadalmi és tömegszervezetek, 
a népfront, az SZMT, a 
KISZ képviselői. A fSaéi 

chenyi téren a Kárász utca 
felőli Szovjet Hősi Emlék-
művet megkoszorúzták még 
a Biológiai Kutatóintézet, a 
kéziszerszámgyár, az Üj Élet 
Mezőgazdasági Termelőszö-
vetkezet képviselői. A tér 
északi oldalán, az emlék-
műnél elhelyezték a tiszte-
letadás és hála koszorúit a 
Gabonatermesztési Kutató 
Intézet, a Csongrád megyei 
Vendéglátó Vállalat, a vá-
rosi tanács kórháza, rende-
lőintézet dolgozóinak kép-
viselői. A Dugonics temető-
ben levő szovjet emlékmű-
nél pedig a gyufagyár, a 
Magyar Nemzeti Bank. a 
Szegedi Tervező Vállalat 
képviselői is koszorúztak. 

Az ünnepság a szovjet 
emlékműveknél a magyar és 
szovjet Himnusszal, a ro-
mán emlékműnél a magyar 
és rcmán Himnusszal kez-
dődött és az Internacionálé 
hangjaival ért véget. Meg-
ható színfoltja volt a ko-
szorúzásnak. amikor a hiva-
talos ünnepség után a város 
lakói, az üzemek, vállalatok 
dolgozói, a munkásmozgalom 
veteránjai egy-egy szál vi-
rágggal rótták le kegyele-
tüket. hálájukat a hősök 
tiszteletére. 

Az ünnepségek befejezté-
vel katonai és munkásőr-
egységek tisztelgő menetben 
vonultak el az emlékművek 
előtt. 

Fontos 
közgyűlés előtt 

az ENSZ 
Kurt Waldheim ENSZ-fő-

titkár a világszervezet szék-
helyén közzétette az ENSZ-
közgyűlés következő, 33. 
ülésszakának előzetes na-
pirendjét. 

A 126 pontból álló ter-
vezet magában foglalja a 
fegyverkezési hajsza meg-
fékezésének. az enyhülés el-
mélyítésének és megszilár-
dításának, a béke megerő-
sítésének időszerű kérdése-
it. A napirendi pontok kö-
zött központi helyet fog-
lalnak el a Szovjetuniónak 
a nukleáris fegyverkezési 
hajsza megfékezésére és a 
leszerelésre, az enyhülési 
folyamat kiszélesítésére, a 
nemzetközi biztonság meg-
szilárdítására és a nemzeti 
felszabadítási folyamat vé-
gigivitelére irányuló kezde-
ményezései. 

Az előzetes napirenden 
szerepel egy ú j kérdés —, 
annak a különbizottságnak a 
jelenléte, amelynek az a 
feladata, hogy az erőszak 
alkalmazásáról való lemon-
dás elve hatékonyságának 
megerősítésével foglalkoz-
zék. 

Az ülésszak résztvevői is-
métellen megvizsgálják a 
közel-keleti, a ciprusi és a 
dél-afrikai helyzetet. 

New York-ban felújítot-
ta munkáját az ENSZ-köz-
gyűlés rendkívüli leszere-
lési ülésszakának összehí-
vásával foglalkozó előké-
szítő bizottság. Munkájában 
54 ENSZ-tagország képvi-
selői vesznek részt. 

Belga 
delegáció 
hazánkban 
A magyar országgyűlés 

meghívására szerdán belga 
parlamenti küldöttség érke-
zett hivatalos látogatásra ha-
zánkba. A delegációt Edmond 
Leburton, a képviselőház el-
nöke vezeti. 

A küldöttséget a Ferihegyi 
repülőtéren Apró Antal, az 
országgyűlés elnöke, Péter 
János, az országgyűlés alel-
nöke, valamint a parlament 
több más tisztségviselője fo-
gadta. Ott volt Constant 
Clerckx, a Belga Királyság 
budapesti nagykövete. (MTI) 

Szovjet Leonyid Brezsnyev 
mérőműszerek az NSZK-ba látogat 

kiállítása 
Az utóbbi két évben meg-

ötszöröződött a szovjet gyárt-
mányú mérőműszerek és 
készülékek behozatala —, 
hazánk ma már az ezeket 
szállító Stankoimport kül-
kereskedelmi egyesülés egyik 
legnagyobb partnere. Leg-
újabb fejlesztési eredmé-
nyeik a nagy pontosságú 
mérésekre is alkalmas spe-
ciális készülékek kiállítása 
nyílt meg szerdán és ápri-
lis 11-ig tekinthető meg a 
Szovjetunió budapesti ke-
reskedelmi kirendeltségének 
Népköztársaság úti 102. 
szám alatti bemutatótermé-
ben. 

Leonyid Brezsnyev, a Szov-
jetunió Kommunista Pár t ja 
Központi Bizottságának fő-
titkára, a Legfelsőbb Tanács 
Elnökségének elnöke május 
elején hivatalos látogatást 
tesz a Német Szövetségi 
Köztársaságban — jelentet-
ték be kedden reggel Moszk-
vában. 

Leonyid Brezsnyev Walter 
Scheel köztársasági elnök és 
Helmut Schmidt szövetségi 
kancellár meghívásának tesz 
eleget. 

* 
Leonyid Brezsnyev NSZK-

beli látogatása, amelyre a 
most közzétett hivatalos be-
jelentés szerint május elején 
kerül sor, nagy érdeklődést 
keltett a Szovjetunióban. A 

szerda reggeli lapok közlik 
Willy Brandtnak, az SDP el-
nökének nyilatkozatát. 
Brandt, mint már ' Budapes-
ten megtartott sajtóértekez-
letén is, igen nagy fontossá-
gúnak minősíti az SZKP KB 
főtitkárának bonni látogatá-
sát. 

Brezsnyev út ja alkalmat ad 
arra. hogy a két ország ve-
zetői, nemcsak az államközi 
kapcsolatokat vitassák meg. 
hanem tárgyaljanak a nem-
zetközi és ezen belül minde-
nekelőtt az európai helyzet-
ről is. Mint ismeretes, a lá-
togatásról a két kormány 
már korábban megállapodott 
és az csak technikai okok 
miatt kerül az eredetileg ter-
vezettnél később sorra. 

Ülést tartott 
a Minisztertanács 

A kormány megtárgyalta 
és jóváhagyólag tudomásul 
vette a külügyminiszter je-
lentését a belgrádj találko-
zóról és a magyar küldött-
ség tevékenységéről. 

Az Országos Tervhivatal 
elnöke beszámolt arról, hogy 
a hosszú távú külgazda-
sági politikáról és a ter-
melési szerkezet fejlesztésé-
ről hozott határozatnak meg-
felelően elkészültek a mi-
nisztériumok és az országos 
hatáskörű szervek intézke-
dési tervei. A kormány jó-
váhagyólag tudomásul vette 
az intézkedési programokat, 
utasította- a minisztereket és 
az országos hatáskörű szer-
vek vezetőit, hogy gondos-
kodjanak az azokban fog-
lalt feladatok tervszerű vég-
rehajtásáról. 

A Minisztertanács meg-
hallgatta és tudomásul vet-

te a tatabányai bányaszeren-
csétlenség kivizsgálására ala-
kított kormánybizottság el- . 
nőkének zárójelentését a. 
szerencsétlenség okairól, kö-
rülményéiről. 

A Minisztertanács t i tkár-
sága vezetőjének előterjesz-
tése alapján a kormány fel-
hívta a minisztereket, és az 
országos hatáskörű szervek 
vezetőit, hogy vizsgálják, 
meg az országgyűlés már -
ciusi ülésszakán elhangzott/ 
képviselői észrevételek és . 
javas'atok megvalósításának; 
lehetőségeit, s tájékoztassák 
arról az országgyűlés, elnö-
két, valamint az indítvá-
nyozó képviselőket. 

Á Minisztertanács ezután, 
egyéb ügyeket tárgyalt. 

A tatabányai szerencsét-
lenség okairól kiadott közle-
ményt lapunk 2. oldalán is-
mertetjük. 

Elutazott 
a Temes megyei 
pártküldöttség 

A Temes megyei vendégek a Textilművekben 

Nemzeti ünnepünk alkal-
mából három napig tartóz-
kodott megyénkben az a 
pártküldöttség. amely a 
téstvéri romániai Temes me-
gyéből érkezett dr. Ilié 
Morodan mérnök, az RKP 
KB póttagja, a Temes me-
gyei PB titkára, a megyei 
néptanács alelnöke vezetésé-
vel. Septimiu Tascau mér-
nök, az RKP Temes Munici-
piumi Pártbizottság titkára, 
a néptanács . alelnöke és 
Luciétia Sabau, a Temesvári 
Textilipari Vállalat Pártbi-
zottságának titkára, a Nagy 
Nemzetgyűlés képviselőíe, 
valamint Szegeden, a kül-
döttséghez csatlakozó Andrei 
Oancea Románia budapesti 
nagykövetségének másodtit-
kára vettek részt felszabadu-
lási ünnepségeken, majd ta-
nulmányozták a Csong~ád 
megvei pártbizottságnak azt 
a tevékenységét, amelyet a 
gazdasági hatékonyság.' a 
rentabilitás növelése erdeké-
ben folytat. 

Hétfőn a román küldöttség 
a szegedi városi pártbizott-
ságra látogatott, majd felke-

reste a Nagvalföldl Kőolaj-
termelő Vállalat szegedi egy-
ségét, délután pedig a FIM 
Alföldi Porcelángyárát. Az 
esti órákban a Hódmezővá-
sárhelyi Divatkötöttáru Gyár-
ba látogattak el. 

Tegnap a küldöttséget a 
Csongrád megyei tanácsnál 
fogadták, majd pedig a Pa-
mutnyomóipari Vállalat Sze-
gedi Textilművében. Román 
vendégeinket este a nagylaki 
határátkelőhelyen búcsúztat-
ták. Vendégeinket a határra 
elkísérte dr. Koncz János, a 
megyei pártbizottság titkára, 
Kovács Imre, a Csongrád 
megyei tanács elnökének ál-
talános helyettese, Koczkás 
Ferenc, a makói járási párt-
bizottság első titkára, Papdi 
József, a megyei pártbizott-
ság osztálvvezetőie Sárvári 
Zoltánné dr.. a mes"ei ta-
nács vb makói járási hivata-
lának elnöke. 

Dr. lile Morodan köszöne-
tet mondott a meghívásért, 
valamint azokért a tapaszta-
latokért, amelyet a rövid lá-
togatás során Csongrád me-
gye iparában czonezMc 


