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Lázár György 
megérkezeti Kuvaitba 

Ankarában a tőrök miniszterelnökkel tárgyalt 
Lázár György, a Magyar 

Népköztársaság Miniszterta-
nácsának elnöke Szaad al 
Abdullah al-Szalem al-Sza-
bah trónörökösnek, Kuvait 
Állam miniszterelnökének 
meghívására szombaton hi-
vatalos látogatásra Kuvaitba 
utazot t 

Lázár György kíséretében 
van Bíró József külkeres-
kedelmi miniszter, Garai 
Róbert külügyminiszter-he-
lyettes és Simon Ferenc, a 
Minisztertanács Tájékoztatá-
si Hivatalának elnökhelyet-
tese. A magyar küldöttség-
hez Szigeti Károly, hazánk 
kuvaiti nagykövete Kuvait-
ban csatlakozik. 

A búcsúztatásra a Ferihe-
gyi repülőtéren megjelent 
A ezé] György, a Miniszterta-
nács elnökhelyettese, Falu-
végi Lajos pénzügyminiszter, 
Romány Pál mezőgazdasági 
és élelmezésügyi miniszter, 
Schultheisz Emil egészség-
ügyi miniszter, Varga József, 
a Minisztertanács ti tkársá-
gának vezetője és Szarka 
Károly külügytniniszter-he-
lyettes. Jelen volt Talat 
Benler, a Török Köztársa-
ság budapesti nagykövete. 

vaitba — szombaton rövid 
időre megszakította út já t a 
török fővárosban. Az anka-
rai repülőtéren ünnepélyes 
külsőségek között Billent 
Ecevit. a Török Köztársa-
ság miniszterelnöke fogadta. 
A két kormányfő eszmecse-
rét folytatott a nemzetközi 
helyzet néhány kölcsönös 
érdeklődésre számot tar tó 
kérdéséről, valamint a ma-
gyar—török kapcsolatok to-
vábbi fejlesztéséről. 

A megbeszélésen Jelen vol-
tak: Gunduz Okcun külügy-
miniszter, Teoman Kopruler 
kereskedelmi miniszter, és 
Orhan Alp ipar- és techno-
lógiaügyi miniszter, i illetve a 
magyar kormányfő kíséreté-
nek tagjai, valamint dr. Ros-
ta László, a Magyar Nép-
köztársaság ankarai nagykö-
vete. 

A török rádió pénteken 
előzetes tájékoztatást adott 
arról, hogy a Magyar Nép-
köztársaság miniszterelnöke 
átutazóban rövid időre meg-
áll Ankarában, megérkezése-
kor pedig a török televízió 
rövid interjút készített Lá-
zár Györggyel. 

• A Minisztertanács elnöke 
szombaton délután érkezett 

Lázár György, a Minisz- Kuvaitba. 
tertanáes elnöke — hivata- Kuvait állam azonos nevű 
los látogatásra utazva Ku- fővárosának magyar és ku-

vaiti zászlókkal fellobogózott 
repülőterére ragyogó napsü-
tésben ereszkedett le a ma-
gyar kormányfő különgépe. 
Lázár Györgyöt a repülő 
lépcsőjénél először Szaad al-
Abdullah al-Szalem a'.-Sza-
bah trónörökös, Kuvait mi-
niszterelnöke, Szabah al-Ah-
mad al-Dzsabir al-Szabah 
miniszterelnök-helyettes és 
külügyminiszter, valamint 
Adbel-Vahab Jusszef al-Ni-
fiszi kereskedelmi és ipar-
ügyi miniszter üdvözölte. A 
fogadtatáson megjelent a 
kuvaiti politikai és gazda-
sági élet számos vezető sze-
mélyisége, a diplomáciai 
képviseletek sok vezetője és 
tagja, ott voltak a magyar 
nagykövetség és kereskedel-
mi kirendeltség vezetői és 
munkatársai. 

Kuvait trónörökös-minisz-
terelnöke szombaton este 
díszvacsorát adott Lázár 
György tiszteletére, a Saab-
palotában. A díszvacsorán 
részt vett a kuvaiti kormány 
számos tagja és a közélet 
sok kimagasló személyisége, 
magyar részről pelig a kor-
mányfő kíséretének tagjai. A 
hivatalos magyar—kuvaiti 
tárgyaiások ma délelőtt kez-
dődnek. 

Ifjúsági Ház a Tisza-parton 
Avatás: március 21-én 

Befejeződött a főiskolai 
diákliét 

Rangos vendég részvételével fejeződött be tegnap dél-
előtt a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán a főiskolai 
diákhét: Grósz Károly, az MSZMP KB agitációs és propa-
gandaosztályának vezetője látogatott Szegedre,1 s fórumon 
válaszolt a hallgatók írásban feltett kérdéseire. A rendez-
vényen megjelent dr. Tamási Mihály, a megyei pártbizott-
ság osztályvezetője és Deák Béla, a városi pártbizottság 
titkára is, valamint a tanárképző főiskola párt- és állami 
vezetésének képviselői. 

A Központi Bizottság osztályvezetőjét Nagy József 
KISZ-titkár köszöntötte, majd Grósz Károly rövid beve-
zetőt tartott válaszai előtt. Elmondta, hogy ma Magyar-
országon a politikai helyzet nyugodt és kiegyensúlyozott, 
az alapvető osztályok és rétegek között nincs társadalmi 
feszültség. Ez a légkör és a párt politikájába vetett, széles 
tömegbázison nyugvó bizalom az az erkölcsi tőke, amelyre 
a jövőben építeni lehet és kelL Az egészséges kritikai lég-
kör pedig lehetővé teszi a fiatalságot érdeklő kérdések nyílt 
megbeszélését is. 

Igen kellemes, derűs hangulatban válaszolt ezután a 
feltett 22 kérdésre, amelyek a legváltozatosabb témaköröket 
ölelték feL Szó volt a magyar népgazdaság jelenlegi hely-
zetéről és feladatairól, fontos nemzetközi kérdésekről, el-
sősorban az indokínai helyzetről, de — még a magyar lab-
darúgás ú j vezetősége is szóba kerü l t 

A politikai fórummal befejeződött a főiskolai diákhét 

Grósz Károly válaszol a főiskolai hallgatók kérdéseire 

Pihenő 
a Szaljuton 
A pénteki megfeszített és 

nehéz munka után szombatra 
és vasárnapra ismét aktív pi-
henőt kapott a Szaijut—6 
űrállomás személyzete, Vla-
gyimir Ljahov és Valcrij 
Rjumin. A két űrhajós ki-
ürítette az űrállomás egyik 
haj tóanyagtartályát amely-
nek működésében problémák, 
mutatkoztak, hajtóanyag-

j szivárgás jelentkezett 
Az ötnapos munkarendnek 

megfelelő hétvégi pihenő 
idején az űrhajósok főfoglal-
kozása a testedzés a föld vi-
zuális megfigyelése lesz. 

Szovjet 
veteránok 

Budapesten 
A Magyar—Szovjet Baráti 

Társaság meghívására szom-
baton Budapestre érkezett 
— Nyikoiaj Fetrovics Masz- j 
lenyikovnak, a Szovjetunió 
Hősének, az SZMBT kaltnyi-
ni elnöksége tagjának veze-
tésével a Szovjet—Magyar 
Baráti Társaság 24 tagú kül-
döttsége, amelynek tagjai a 
Tanácsköztársaság védelmé-
ben részt vett orosz interna-
cionalisták leszármazottai, a 
polgárháború idején Szov-
jet-Oroszországot védelme-
ző magyar internacionalis-
ták, és a hazánkat felszaba-
dító harcok részvevői. 

Ugyancsak szombaton ér-
kezett Budapestre a Szov-
jet—Magyar Baráti Társa-
ság küldöttsége. Vaszilij 
Nyikolajevics Golubjevrek, j 
az SZKP KB Revíziós Bi- I 
zottsága tagjának, az SZMBT 
alelnökének vezetésével. 

Űj színfolttal gazdagodott 
a mind szebbé váló szegedi 
Tisza-part. Fölépült a város 
fiatalságának oly régen áhí-
tott művelődési, szórakozási 
intézménye, a szegedi I f jú -
sági Ház. Néhány hete már-
fiatalok ismerkednek az ú j 
lehetőségekkel, a város leg-
korszerűbb művelődési in-
tézményével. 

Az épület földszintje az 
úgynevezett „nyitott tér", 
ahol helyet kapott az infor-
mációspult, az „agyszoba", a 
„konténerszoba", a kiscso-
portos foglalkozásoknak he-
lyet biztosító klubhelyiségek, 
a büfé, a hozzá kapcsolódó 
zsibongóval, játékszobával, 
folyóiratolvasóval. Az eme-
leti részt a stúdió és a moz-
gatható faiakkal változtatha-
tó méretűvé tett nagyterem 
alkotja. A részeket össze-
nyitva itt köze! ezer fiatal 
gyűlhet össze, a falakat össze-
húzva pedig intimebb terek 
alakíthatók ki irodalmi es-
tek, dzsesszkoncertek, ko-
moly zenei bemutatók, szín-
házi előadások részére. 

A látogatót az ú j típusú 
művelődési intézmény kon-
cepciójának, a „nyitott ház" 
akciónak első lépcsője, az 
„iníormáclóstér" fogadja. Itt 
az ügyeletes népművelők és 
a falakon elhelyezett tablók, 
plakátok tájékoztatnak az 
ifjúsági Ház "minden prog-
ramjáról , szolgáltatásairól, 
felhívják a figyelmet a város 
kulturális rendezvényeire, el-
igazítást adnak a különböző 
eszközök, játékok használa-
táról. De megtalálhatják az 
érdeklődők^ az utazási iro-
dák prospektusait, térképe-
ket és menetrendeket, tá jé-
kozódhatnak munkaügyi, la-
kásvásárlási, építési, egész-
ségügyi, pályaválasztási és 
más, a fiatalokat különösen 
érdeklő kérdésekről Itt 
kapott helyet az albérleti 
iroda, a könyv- és jegyáru-
sítás, s havonta egyszer di-
vat-, kozmetikai és lakbe-
rendezési tanácsadás is lesz. 

Az „agyszoba" a fonotéka, 
a diatár, a lemezgyűjtemény 
és a kézikönyvtár összefog-
laló neve, ahol az alkalmi és 
folyamatos önművelés széles 
körű lehetőségére nyílik 
mód. Az úgynevezett „kon-
ténerszoba" feladata, hogy 
lehetőséget nyújtson a ma-
nuális és „hangos" szellemi 
tevékenységet igénylő fiata-
loknak (szabni, varrni, bőr-
diszműveket készíteni, kötél-
csomózással foglalkozni épp-
úgy lehet itt, mint használni 
a nyelvlabor eszközeit és a 
„miniiroda" író- és számoló-
gépét). A nyitott térből nyíl-
nak a játékszobák, a folyó-
iratolvasó, a különböző 
klubhelyiségek. Az Ifjúsági 
Házban 22 klub és szakkör 
között válogathatnak az ér-
deklődők. 

Alakulóban vannak az ű j 
intézmény művészeti cso-
portjai: a gyermek- és i f jú-
sági képzőművészkör, a fo-
tó- és diaporámaklub, a 
filmklubok, az olvasókör, a 
szegedi ifjúsági színpad, a 
dzsesszklub, a komoly ze-
nei és néprajzi kör. A 
manuális jellegű kiscso-
portok lehetőséget nyújtanak 
gyékény- és rongyszőnyeg-
szövésre, makramé- és ba-
tikkészítésre. A barkácsmű-
helyben különféle fa- és 
fémmegmunkálásra nyílik 
mód. E szakosodott csopor-
tok mellett szervezték a 
nyolcadik osztályosok klub-
j á t az I f jú Gárda-klubot a 
sportbarátok körét , a „Sze-
rintem, szerinted, szerin-
tünk" ifjúsági vitakört és az 
ifjúsági klubot 

Az Ifjúsági Ház munkájá-
nak szerves részét alkotják 

A szegedi Ifjúsági Ház külső képe 

Acs S. S á n d o r fe lvé te le i 
Az ,4nformációstér" sokféle szolgáltatást biztosít 

a nagyrendezvények is — a 
beatkoncertek, dzsessz- és 

komoly zenei hangversenyek, 
előadóestek és színházi be-
mutatók. 

A szegedi Ifjúsági Ház 

ünnepélyes átadására, a for-
radalmi ifjúsági napok idei 
legfontosabb eseményére 
március 21-én, a Tanácsköz-
társaság kikiáltásának 60. 
évfordulóján kerül sor. 

Gazdag ünnepi 
program Szegeden 

a Magyar Tanácsköztársaság 
évfordulóján 

A Tanácsköztársaság ki-
kiáltásának 60. évfordulója 
alkalmából Szegeden is gaz-
dag ünnepi programmal tisz-
telgünk a magyar munkás-
mozgalom kiemelkedő esemé-
nye e lő t t Március 21-én, 
szerdán 15 órakor a tanács-
köztársasági emlékműnél 
koszorúzás! ünnepséget ren-
dez az MSZMP Csongrád 
megyei, Szeged városi és sze-
gedi járási bizottsága, a 
Csongrád megyei tanács és 
Szeged megyei város taná-
csa. a népfront megyei és 
szegedi bizottsága. A megyei 
központi ünnepséget Szege-
den az átalakított Szabadság 
filmszínházban tart ják. A 
díszünnepség március 21-én, 
szerdán 19 órakor kezdődik, 
ünnepi beszédet mond dr. 
Perjési László, az MSZMP 
Csongrád megyei végrehajtó 
bizottságának tagja, a me-
gyei tanács elnöke. 

A Tanácsköztársaság 60. 
évfordulóján vehetik birtok-
ba a fiatalok az ú j Ifjúsági 
Házat. 

A Magyar Tanácsköztársa* 
ság 60. évfordulóját köszön-
tő fáklyás felvonulás ne-
gyed 8-kor indul az ifjúsági 
ház elől. A Lenin körúton 
végighaladva a MÁV Igaz-
gatóságnál kanyarodik a 
menet a Széchenyi térre, s 
így jut el a tanácsköztársa-
sági emlékműhöz. Az esti 
fáklyás felvonulás után fél 
9-kor Tavaszí koncert cím-
mel zenés műsor kezdődik, 
ugyancsak az ifjúsági ház-
ban. 

• 
Március 20-án az M^ZMP 

Központi Bizottsága, az El-
nöki Tanács, valamint a Ha-
zafias Népfront Országos 
Tanácsa rendez a Párta-
mentben ünnepi megemlé-
kezést, amelynek fórumán 
egész népünk nevében tiszte-
legnek a történelmet formá-
ló napok nagysága előtt. 
Ugyancsak 20-án adják át az 
Elnöki Tanács kitüntetéseit a 
párt, a munkásmozgalom ré-
gi harcosainak, a dicsőséges 
133 nap cselekvő részvevői-
nek. 


