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Díszünnepség Berlinben 

A Szovjetunió intézkedései az európai 
katonai enyhülés megteremtéséért 

X Német Demokratikus Köztársa-
ság megalakulásának 30. évforulója 
alkalmából szombat délelőtt koszorú-
zási ünnepséget tartottak Berlinben, 
ae NDK-főváros sok ezer lakójának, 
az NDK párt- és állami vezetőinek, s 
a jubileumra az NDK-ba érkezett 
nagyszámú, köiiotdi küldöttségeknek a 
részvételével. 

Kegyeletes megemlékezésekre ke-
rült sor a S2»ciali6ták friedrichsfeldei 
emlékhelyén!*; ahol a német munkás-
mozgalom ésra német munkás-paraszt 
állam számos kiemelkedő személyisé-
ge nyugszik;:a szovjet hősöknek a ná-
cizmus feletti történelmi győzelmét jel-
képező treptówi emlékművénél és az 
Unter den Lindenen.-a fasizmus és a 
militarizmus^ áldozatainak emlékhe-
lyén. Elhelyezte, a kegyelet és meg-
emlékezés virágait Kádár János, az 
MSZMP KB első titkára vezetésével 
Berlinben tartózkodó magyar várt- é» 
kormányküldöttség is. 

Délután a; Nemgt-. Szocialista Egysége 
párt Központig Bizottsága, az NDK Ál-
lamtanácsa, Minisztertanácsa és a 
Nemzeti Front Nemzeti Tanácsa dísz-
ünnepséget rendezett tt berlini köztár-

sasági palotában a Német Demokrati-
kus Köztársaság megalakulásának 30. 
évfordulója alkalmából. 

Az ünnepségen Erich Honeckerrel, az 
NSZEP KB főtitkárával, az NDK Ál-
lamtanácsa elnökével, Willi Stoph-fal, 
a Minisztertanács elnökével és Horst 
Sindermannal, a népi kamara elnöké-
vel az élen részt vettek az NDK párt-
és állami vezetői. 

Hosszan tartó, nagy tapssal üdvö-
zölték a jelenlevők Leonyid Brezsnye-
vet, a Szovjetunió Kommunista Pártja 
Központi Bizottságának főtitkárát, a 
Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa El-
nökségének elnökét, a jubileumon 
részt vevő szovjet párt- és kormány-
küldöttség vezetőjét. 

Szeretettel köszöntötték az elnökség-
ben helyet foglaló Edward Giereket, 
a lengyel; Gustáv Husákot, a csehszlo-
vák; Kádár Jánost, a magyar; Todor 
Zsivkovot a bolgár és Jumzsagijn Ce-
denbalt, a mongol párt- és kormány-
küldöttség vezetőjét 

Az elnökségben kapott helyet Sekou 
Touré guineai államfő és IHe Verdet 
román miniszterelnök, valamint több 
ország küldöttségének vezetője. így 

Afganisztán. Algéria, Bénin, Bissau-
Guinea, Etiópia. Irak, a Jemeni Népi 
Demokratikus Köztársaság. Jugoszlá-
via, Kambodzsa, a Kongói Népi Köz-
társaság, a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság, Kuba, Laosz. Líbia, Mo-
zambik. Szíria, Vietnam és a Zöldfo-
ki-szigetek küldöttségének vezetője. A 
díszünnepség vendégei között volt 
Jasszer Arafat, a Palesztinai Felsza-
badítási Szervezet vezetője, a zimbab-
wei és a dél-afrikai nemzeti felszaba-
dító mozgalmak küldöttsége. Romes 
Csandra, a Béke-világtanács elnöke. 

Részt vett a díszünnepségen a Né-
met Kommunista Párt küldöttsége 
Herbert Mies elnök és a Nyugat-ber-
lini Szocialista Egységpárt delegációja 
Horst Schmitt elnök vezetésével. 

Konrád Naumannak, az NSZEP Po-
litikai Bizottsága tagjának, a berlini 
pártbizottság első titkárának megnyi-
tója után Erick Honecker mondott 
beszédet. 

Ezután Leonyid Iljics Brezsnyev, a 
szovjet párt- és kormányküldöttség 
vezetője mondott beszédet. A díszün-
nepség az Internacionáléval ért véget. 

Szegediek 
a város szépítéséért 

Csatlakozás a településfejlesztési 
társadalmimunka-mozgalomhoz 

Erich Honecker beszéde 
Erich Honecker ünnepi be-

szédének bevezetőjében hang-
súlyozta. hogy „az első szo-
cialista munkás-paraszt ál-
lam megteremtése német föl-
dön azoknak, a háborút kö-
vető időszakban végbement 
változásoknak a sorába tar-
tozik, amelyeknek az NDK 
30 év előtti megalapítása 
egyik csúcspontja volt A 
Német Demokratikus Köz-
társaság 30 éve három évti-
zedes küzdelem a békéért és 
a szocializmusért, s meggyő-
ző bizonysága a marxizmus— 
leninizmus győzelmes erejé-
nek." 

A továbbiakban szólt arról, 
hogy a Német Demokratikus 
Köztársaság 30 éve a mun-
kásosztály történelmi külde-
tésének megvalósulása német 
földön. 

— A Német Demokratikus 
Köztársaság három évtizede 
meggyőzően bizonyítja azt a 
tényt, hogy államunk meg-
alapítása történelmi forduló-
pont volt népünk és Európa 
történetében — szögezte le 
az NDK-államfő. majd nagy 
örömét fejezte ki afelett, 
hogy a jubileumi ünnepsége-
ken részt vesz Leonyid Brezs-
nyev, a szocialista közösség 
országainak számos más ve-
zetője. és az NDK sok más 
külföldi barátja. Leszögezte: 
az NDK népe sohasem felejti 
és mindenkor tisztelni fogja 
annak a 20 millió szovjet 
embernek az ;mlékét. akik a 
Hitler-ellenes koalíció döntő 
frontján győzelmet aratva a 
fasizmus felett. lehetőséget 
nyújtott a német földön be-
következett fejlődés számára. 

Erich Honecker emlékezte-
tett rá: hiábavalóak voltak 
az imperializmus próbálko-
zásai. hogy visszaforgassák a 
történelem kerekét és az 
NDK-t lesöpöriék Euróna 
térkénéről. „A Szovjetunió és 
a többi testvérország meg-
bonthatatlan szövetségére tá-
maszkodva az NDK évtized-
ről évtizedre magabiztosan 
haladt előre, az NDK politi-
kailag szilárd, gazdaságilag 
egészséges és nemzetközileg 
elismert, tiszteletben álló ál-
lam." 

Az NDK fejlődését és mai 
helyzetét elemezve az -NSZEP 
KB főtitkára .hangoztatta, 
hogy az ország ma a .yilág 
10 legfejlettebb ipari nemze-
te közé számit, a mezőgazda-
ság nagymértékben biztosítja 
a lakosság hazai termékekkel 
való ellátásót. a lakásépítési 
program megvalósításával 
pedig 1990-ig el kívánjál? ér-
ni, hogy a lakás ne legyen 
többé szociális probléma. 

Az NSZEP KB főtitkára 
hangoztatta, hogy: „A Német 
Demokratikus Köztársaság a 
szocialista népek családjának 
szilárd részeként, cselekvő 
részvevője a nemzetközi po-
litikának és a világméretű 
gazdasági kapcsolatoknak", s 
hogy az ország az ENSZ tag-
jaként immár 128 állammal 
tart fenn diplomáciai vi-
szonyt. 

„Minél tovább fejlődik a 
szocialista forradalom az 
NDK-ban. annál szorosabb 
az együttműködésünk a Szov-
jetunióval." „Jövőnk minden 
tervét szorosan a Szovjet-
unióval való barátságunkhoz 
kötjük." Az NDK — mon-
dotta — kulcsfontosságot tu-
lajdonít a szocialista gazda-
sági integrációnak, a szocia-

lista országokkal való mind 
szorosabb együttműködésnek 
a KGST kereteiben. „Varsói 
szerződésbeli szövetségeseink 
oldalán nem kis erőfeszítése-
ket teszünk, hogy Európa a 
feszültségek és a háború 
földrészéből a tartós béke, a 
jószomszédság és az együtt-
működés térsége legyen." Az 
NDK-államfő élesen elítélte 
a legagresszívabb imperialis-
ta körök terveit a NATO 
példátlan méretű felfegyver-
zésére. s első számú külpoli-
tikai feladatnak minősítette 
az enyhülés megszilárdítását, 
a reális leszerelési intézkedé-
seket, s ily módon a világhá-
ború veszélyének felszámolá-
sát. 

— Figyelemmel kísérjük a 
Német Szövetségi Köztársa-
ság minden, a két német ál-
lam közötti kapcsolatok to-
vábbi normalizálásával. a 
fegyverzetkorlátoiással és a 
leszereléssel összefüggő lépé-
sét. A jelen és a jövő sok 
kérdése függ ettől a további 
normalizálástól. Schmidt szö-
vetségi kancellár nemrég 
emlékeztetett arra, hogy 
készséget kell tanúsitani a 
realitások iránt, ha — amint 
mondotta — a békét akarjuk 

szolgálni. A Német Demokra-
tikus Köztársaság készségé-
ben nincs hiány, lehetőséget 
látunk egy sor kérdés tisztá-
zására, amelyek előre visznek 
a béke biztosítása s a lesze-
relés felé. Sem az NDK. sem 
pedig — megítélésünk sze-
rint — az NSZK polgárai 
nem kívánják azt, hogy kö-
zéphatósugarú rakéták állo-
másozzanak a nyugat-euró-
pai NATO-államokban. Ehe-
lyett a két német állam 
együttműködésére van szük-
ség a leszerelés kérdéseiben, 
a békés egymás mellett élés 
szellemében. 

Erich Honecker méltatta az 
SZKP. a Szovjetunió és sze-
mély szerint Leonyid Brezs-
nyev kezdeményezéseit, fá-
radhatatlan tevékenységét az 
egész emberiség számára oly 
fontos béke megőrzése érde-
kében. 

— Az NDK szoros szövet-
ségben a Szovjetunióval és 
a többi szocialista országgal, 
szolidáris összefogásban a 
világ minden haladó erejé-
vel, következetesen tovább 
halad a jó és sikeresnek bi-
zonyult úton — hangsúlyozta 
befejezésül Erich Honecker. 

Mint ismeretes, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsa 
fölhívással fordult az ország 
lakosságához, a tanácshoz és 
a társadalmi szervekhez, csat-
lakozzanak az eddigi kezde-
ményezésekhez és indítsanak 
az ország városaiban, közsé-
geiben településfejlesztési 
társadalmimunka-mozgalmat. 
A cél 'az, hogy a felajánlá-
sok olyan közérdekű célok 
megvalósítását segítsék, ame-
lyek a településfejlesztési 
tervekben is szerepelnek. 
Tehát olyan munkát végez-
zen el önként a lakosság, 
mellyel egy-egy községben, 
városrészben saját életkörül-
ményeit, az ellátás javítását, 
a környezet védelmét szol-
gálják. 

Szeged megyei város taná-
csa és a Hazafias Népfront 
városi bizottsága, a város la-
kói örömmel üdvözlik a föl-
hívást és csatlakoznak az 
MSZMP XII. kongresszusa 
és hazánk fölszabadulásának 
35. évfordulója tiszteletére 
kibontakozott településfej-
lesztési társadalmimunka-
mozgalomhoz. 

A városi tanács Javasolja, 
hogy az üzemek, a szocialis-
ta brigádok és a lakosság a 
záportározó tó befejező mun-
káiban nyújtson segítséget. 
Eddig elkészült a támfal egy 
része, a locsoló vízvezeték, 
földben vannak az elektro-
mos kábelek. A társadalmi-
munka-mozgalomhoz csatla-
kozva vállalják a különböző 
intézmények, szervezetek a 
támfal építésének befejezé-
sét, a mederburkolat nád-
talanítását, aszfaltozását, a 
kertészeti munkákat, az út-
építést, a közvilágítás teljes 
elkészitését, a ródlipálya, 
gyalogos híd, a szökőkút, a 
játszótér, két sportpálya 
megépítését, a külső vízveze-
ték lefektetését és szobor el-
helyezését. 

A szegediek sportpályák, 
játszóterek létesítését és kar-
bantartásukat is fölajánlot-
ták. Kezük nyomán öltözőt 
kap a Radnóti gimnázium, 
kézilabdapályát a gépipari 

szakközépiskola, az Ady 
Endre kollégium, és a szőre-
gi általános iskola Torna-
kertje lesz a ságváritelepi 
általános iskolának, atlétikai 
pályája a két dorozsmai isko-
lának, tornaudvara a béke-
telepi iskolának, s kézilabda-
pálya épül a főiskola 1. szá-
mú gyakorlóiskolájának. Bé-
ketelepen aszfaltozzák a ké-
zilabdapályát, fölfestik, és 
kapukat állítanak föl a vál-
lalkozó kedvű társadalmi 
munkások, két új játékszert 
helyeznek el, megjavítják a 
padokat, gondozzák az ottani 
erdőrészietet. A Palánk 
tömbbelső két új, jól föl-
szerelt játszótérrel gazdago-
dik. A Szent György téren, 
a művelődési osztály anyagi 
támogatásával, az NKFV és 
a magas- és mélyépítő vál-
lalat segítségével sportpálya 
épül. A Tátra téren újjá-
varázsolják a parkot és föl-
szerelik játékokkal, padok-
kal. A tápéi és az algyői gye-
rekek egy-egy új játszótér-
nek örülhetnek majd, a Hon-
véd tér környékén lakók pe-
dig új játszószereknek. A 
petőfitelepi Balaton utcai, a 
Mátyás téri, valamint az Üt-
törő téri játszótéren új játé-; 
kokat állítanak föl. 

A népfront körzeti bizott-
ságai útfelújításokat, járda-
építéseket, faültetést és csa-
padékvíz-elvezetést vállal-
tai?. Az üzemek, a különböző 
intézmények és az ifjúság 
közreműködésével folytatódik: 
a Tiszta, virágos Szegedért, 
valamint az Egy üzem — egy 
park mozgalom, a KIS2 
nagytakarítási akciót rendez 
1980 tavaszán, a népfront és 
a Vöröskereszt virágosításl 
és lomtalanítási akciót hir-
det, s folyamatosan végzik az 
üzemek, szocialista brigádok; 
parkjaik karbantartását. 

Az önzetlen társadalmi 
munkák nyomán így épül, 
szépül városunk, így tudják 
kellemes környezetben, hasz-
nosan eltölteni gyermekeink 
a játékra szánt időt. 

Ch. A. 

L. Brezsnyev beszéde 
Kedves Honecker Elvtárs! 
Kedves Barátaink! 
Nagy öröm számunkra itt 

lenni, önökkel együtt, ezek-
ben az ünnepi napokban. El-
hoztuk önöknek hú barátaik, 
és szövetségeseik: a tizenhét-
millió szovjet kommunista. 
Lenin pártjának tagjai, s az 
egész szovjet nép baráti üd-
vözletét a Német Demokra-
tikus Köztársaság 30. évfor-
dulója alkalmából. 

Köszönöm kedves bará-
tunknak. a Német Szocialis-
ta Egysegpárt KB főtitkárá-
nak. az NDK Államtanácsa 
elnökének, a nemzetközi 
munkásmozgalom kiemelkedő 
alakjának, Erich Honecker 
elvtársnak a Szovjetunióról, 
s a Szovjetunió politikájáról 

mondott méltató szavait. A 
magam részéről szeretném 
hangsúlyozni, hogy a Német 
Demokratikus Köztársaság 
kommunistáit, az NDK népét 
közös ügyünkben megbízha-
tó harcostársnak tekintettük 
és tekintjük, olyannak, amely 
hú közös, magasztos eszmé-
inkhez. ügyes és kitartó a 
munkában, állhatatos bármi-
lyen megpróbáltatások ide-
jén. 

Az elmúlt három évtized 
minden évében az Önök köz-
társasága mellett állt a 
Szovjetunió és a szocialista 
közösség többi országa. 
Együtt haladtunk előre, hi-
tet és bátorságot merítve a 
kölcsönös támogatásból és a 
testvéri szolidaritásból. A 

közös biztonságunk és együt-
tes békeharcunk megbízható 
eszközévé vált a Varsói Szer-
ződés. amelynek 25. évfordu-
lójáról hamarosan megemlé-
kezünk. A széles körű és 
egyenjogú gazdasági együtt-
működés jó fórumává vált a 
Kölcsönös Gazdasági Segítség 
Tanács?. 

A minden területen folyta-
tott együttműködésünkben 
szerzett tapasztatatok a szo-
cialista szolidaritás legyőz-
hetetlen erejének meggyőző 
példái. Közös akaratunk, hogy 
ez így legyen a jövőben is. 

Tegnap írták alá együtt-
működésünk új. fontos do-
kumentumát: a Szovjetunió 
és az NDK termelési szako 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Tegnap, szombaton kommunista műszakot tartottak a DÉ-
LÉP-nél. Több mint 3800-an cseréilék fel szabad napjukat 
a munkává'. Békés, Csongrád és Szoinok megyében első-
sorban lakásokat építettek, de dolgozlak az épülő martfűi 
növényolajgyárban is. A vállalat alkalmazotti dolgozói a 
házgyárban és a központi telepeken végeztek termelő mun-
kát. A plusz műszakban résztvevők munkájának értéke 
mintegy 5 millió forint. A dolgozók bérüket. 800 ezer fo-
rintot, a vállalati lakásépítési alap javára ajánlották fel. 
Képünkön: az Ikarus szocia'isfa brigád tagjai az épülő há-

zaknál szellózőberendezést szerelnek Felsővároson 
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