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Kádárlános 
hazaérkezett 

Vasárnap hazaérkezett a magyar párt- és 
kormányküldöttség, amely a Német Szo-
cialista Egységpárt Központi Bizottságának, 
a Német Demokratikus Köztársaság Ál-
lamtanácsának és Minisztertanácsának 
mcghfvására Kádár Jánosnak, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá-
ga első titkárának vezetésével részt vett az 
NDK megalakulásának 30. évfordulója al-
kalmából október 6-án és 7-én Berlinben 
rendezett ünnepségeken. 

A küldöttséget — melynek tagja volt 
Marjai József, az MSZMP KB 1agja, a Mi-
nisztertanács elnökhelyettese és Berecz 
János, a KB külügyi osztályának vezetője 

— a Ferihegyi repülőtéren Aczél György. 
Németh Károly és Övári Miklós, a Politikai 
Bizottság tagjai. Brutyó János, a Központi 
Ellenőrző Bizottság elnöke. Borbély Sán-
dor. Győri Imre, Havasi Ferenc és Korom 
Mihály, a Központi Bizottság titkárai, va-
lamint Benkei András belügyminiszter. 
Fallal Árpád közlekedés- és postaügyi mi-
niszter. Katona István, a KB osztályveze-
tője, Rácz Pál külügyminisztériumi állam-
titkár és Varga István, a KB külügyi osz-
tályának helyettes vezetője fogadta. Jelen 
volt Rudolf Rossmeisl. az NDK budapesti 
nagykövete. 

T a l á l k o z ó a 9 0 f 0 9 
miniszterelnökkel 

Kádár lános ás Karamanlisz eszmecseréje — Magyar-
görög egyezmények — Elutazott a görög kormányfő 

Magyar—csehszlovák 
barátsági hét 

Nagygyűlés és kiáiíítás S z e g e d e n 

A R A : 

1.20 torint 

és Stockholmban 

Kádár János fogadta Konsztantin Karamanlisz görög miniszterelnököt. (Fotó: Tor-
mai Andor — Teleíotó—KS) 

A hazánkban hivatalos lá-
togatáson tartózkodó Konsz-
tantin Karamanlisz görög mi-
niszterelnök a vasárnapot pi-
henéssel töltötte. 

Georgiosz Rallisz külügy-
miniszter és a kormányfő kí-
séretének több más tagja — 
Romány Pál mezőgazdasági 
és élelmezésügyi miniszter 
társaságában — vasárnap 
Bács-Kiskun megyébe láto-
gatott. Kecskeméten, a me-
gyei tanácsnál a helyi veze-
tők adtak tájékoztatást Bács-
Kiskun életéről, a megye ter-
melőszövetkezeteinek és ál-
lami gazdaságainak tevékeny-
ségéről. 

Kádár János, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára hétfőn a Parlament-
ben fogadta Konsztantin 
Karamanliszt. a Görög Köz-
társaság miniszterelnökét. A 
szívélyes légkörű eszmecse-
rén részt vett Lázár György, 
a Minisztertanács elnöke. 

Trautmann Rezsó, a Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsá-
nak helyettes elnöke a Par-
lamentben szintén fogadta a 
görög kormányfőt. A talál-
kozón jelen volt Rácz Pál 
külügyi államtitkár. 

Délelőtt a Külügyminiszté-
rium Dísz téri vendégházá-
ban magyar—görög egyezmé-
nyeket írtak alá. A Magyar 
Népköztársaság és a Görög 
Köztársaság 'közötti polgári 
és bűnügyi jogsegély szerző-
dést dr. Markoja Imre igaz-
ságügy-miniszter és Georgiosz 
Rallisz külügyminiszter, a két 
ország kormánya közötti tu-
dományos és műszaki együtt-
működési egyezményt pedig 
Rónai Rudolf, a Kultúrál 
Kapcsolatok Intézetének el-

nöke és Georgiosz Rallisz 
írta alá. 

Az egyezmények aláírásá-
nál jelen volt Rácz Pál, dr. 
Szilbereky Jenő igazságügyi 
államtitkár, valamint politi-
kai életünk számos vezető 
személyisége, s Konsztantin 
Karamanlisz kíséretének több 
tagja. 

Konsztantin Karamanlisz 
a déli órákban Budapestről 
Prágába ulazott. A kormány-
fő kíséretében volt Georgiosz 
Rallisz, valamint a miniszter-
elnöki hivatal és a külügy-
minisztérium több vezető 
munkatársa. ,A vendégeket a 
Ferihegyi repülőtéren bú-
csúztatták, amelyet magyar 
és görög zászlók díszítettek. 

A búcsúztatásra megjelent 
Lázár György, Romány Pál 
mezőgazdasági és élelmezés-
ügyi miniszter, dr. Markoja 
Imre, Rácz Pál, Ágoston 
Béla, hazánk athéni nagykö-

vete, valamint politikai és 
kulturális életünk 6zámos 
vezető személyisége. George 
Kalitszunakiszszal, a Görög 
Köztársaság budapesti nagy-
követével az élen ott voltak 
a görög nagykövetség diplo-
matái. Megjelent Václav Mo-
ravec, a Csehszlovák Szocia-
lista Köztársaság magyar-
országi nagykövete is. 

A magyar és a görög köz-
életi vezetők elbúcsúztak 
egymástól, a vendégek elkö-
szöntek a budapesti görög 
nagykövetség képviselőitől. 
Egy úttörő virágcsokrot 
nyújtott át Konsztantin Ka-
ramanlisznak, majd a ven-
dégek elfoglalták helyüket a 
különgépben, amely a ma-
gasba emelkedett. 

(A magyar—görög tárgya-
lásokról közös közleménvt 
adtak ki. melyet lapunk 2. 
oldalán ismertetünk.) 

(MTI) 

Ma kezdődik Szegeden 

KGST kőolal-
és gázipari tanácskozás 
A KGST Kőolaj- és Gáz-

ipari Állandó Bizottsága 51 
ülése ma délelőtt kezdődik 
Szegeden a Technika Házá-
ban. A delegációk vezetői-
nek tanácskozását követően 
délelőtt 10 órakor plenáris 
ülést tartanak. A magyar de-
legáció vezetője dr. Simon 
Pál nehézipari miniszter, 

akivel megbeszélést folyta-
tott tegnap a késő esti órák-
ban dr. Komócsin Mihály, a 
megyei pártbizottság első 
titkara. 

A hét végéig tartó tanács-
kozás idején a szerkesztő 
csoportok jegyzőkönyvet ké-
szítenek, melynek aláírására 
a szombati záró plenáris ülés 
után kerül sor. 

Magyar—csehszlovák ba-
rátsági hét kezdődött — 
amelynek rendezői a buda-
pesti Csehszlovák Kulturális 
Központ, a Hazafias Nép-
front Csongrád megyei és 
Szeged városi bizottsága és 
a városi tanács vb művelő-
désügyi osztálya — tegnap, 
hétfőn Csongrád megyében. 
Ebből az alkalomból Szeged-
re érkezett Stefan Bodnár, a 
Csehszlovák Szocialista Köz-
társaság budapesti nagykö-
vetsége követtanácsosa, Pa-
vol Gombos, a Csehszlovák 
Kulturális és Tájékoztatási 
Központ igazgatója, dr. Ale-
xander Csernák nagykövet-
ségi tanácsos, dr. Milán Slo-
boda nagykövetségi első tit-
kár, valamint a Csehszlovák 
Kulturális Központ több 
munkatársa. A barátsági hét 
gazdag rendezvénysorozatá-
nak megnyitására az Ifjúsági 
Ilázban került sor. Csanádi 
Géza, a városi ta.iács műve-
lődésügyi osztályának veze-
tője köszöntötte a vendége-
ket, és az érdeklődő közön-
séget, majd Pavol Gombos 
megnyitotta a kiállítást. Az 
ünnepélyes megnyitón többek 
között részt vett Gyárfás Mi-
hály. a megyei pártbizottság 
titkára. Rigó Szilveszter, a 
városi pártbizottság osztály-
vezetője, Prágai Tibor, a vá-
rosi tanács általános elnök-
helyettese, Molnár Sándor, a 
Hazafias Népfront megyei 
bizottságának titkára, Kul-
rsárné Kiss Piroska, a nép-
front városi titkára. Novákné 
Halász Anna. a KISZ szegedi 
bizottságának első titkára, 
valamint a város és megye 
társadalmi életének képvise-
lői és a csehszlovák rendé-
gek. A kiállítás a Csehszlo-
vák Szocialista Köztársaság 
építésének eredményeit mu-
tatja be fotókon, tablókon, 
dokumentumokon. 

Délután a Nagyalföldt Kő-
olaj- és Földgáztermelő Vál-

lalat kultúrtermében baraí-
sági nagygyűlést rendezte.?. 
Az olajipari dolgozókat, a 
vendégeket Papp György, az 
olajipari pártbizottság tit-
kára köszöntötte. A nagy-
gyűlésen többek között 
részt vett a megyei és a 
szegedi pártbizottság képvi-
seletében Török József, a 
megyei párt-végrehaitóbizoft-
ság tagja, a városi pártbizott-
ság első titkára; dr. Bozó 
Sándor, a Csongrád meg vei 
tanács vb-titkára. Prágai Ti-
bor, Molnár Sándor, dr. Do-
bóczky Károlyné. az SZMT 
titkára, Bódi György, a KISZ 
megyei bizottságának első 
titkára, Batki József, a váro-
si KISZ-bizottság titkára és 
a csehszlovák nagykövetség 
képviselője. 

A magyar és csehszlovák 
himnusz elhangzása után 
Kulc.'árné Kiss Piroska mon-
dott beszédet. Többek között 
szólt arról, hogv hazánkat és 
Csehszlovákiát lényegi, alap-
vető kapcsolatok fűzik össze.. 
Az elmúlt harminc évben 

gazdasági együttműködésün-
ket a dinamizmus jellemez'e. 
e kapcsolatok jól épültek a 
KGST keretei közé, füldraj/.l 
adottságainkra, iparunk sajá-
tosságaira. Végül hangsúlyoz-
ta: a csehszlovák—makyar 
barátsági hét minden rendez-
vénye járuljon hozzá a két 
nép testvéri barátságához. 

Felszólalt Stefan Bodnár, 
aki elmondta, örömmel fo-
gadták a meghívást, hogy át-
adhassák a csehszlovák nép 
üdvözletét Szeged, illetve 
Csongrád megye lakóinak. 
Szólt arról is. hogy a barát-
sági hét alkalmat ad arra, 
hogy a két nép megemlékez-
zen közös hagyományairól, a 
szocialista építés eredményei-
ről, és a barátság elmélyíté-
sének újabb lehetőségeit ke-
resse. 

A nagj'gyúlés az Interna-
cionálé hangjaival ért véget. 

A barátsági hét ma, ked-
den Csongrádon és Pitvaro-
son folytatódik kiállítások-
kal, rétegtalálkozókkal, film-
bemutatókkal. 

A r s S. S á n d o r f e l v é t e l e 

A barátsági nagygyűlés résztvevőinek egy c s o p o r t j a 

VILÁG P R O L E T Á R J A I . E G Y E S Ü L J E T E K ! 

Magyar ' 
pártliiilijiittségek 

Prágában 

w 

U j ó v o d a 

Csehszlovákia Kommunista 
Pártja Központi Bizottságá-
nak meghívására hétfőn Prá-
gába utazott Borbély Sándor. 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának titkára. Kíséretébe i 
utazott Bonlfert Ádám, a KB 
osztályvezető-helyettese és 
Vágó József, a KB alosztály-
vezetője. 

Győri Imrének, a Közpon. 
; ti Bizottság titkárának veze-

tésével hétfőn a svéd balol-
dali párt — kommunisták 
meghívására Stockholmba 
utazott a Magyar Szocialista 
Munkáspárt küldöttsége. A 
delegáció tagjai Andrikö 
Miklós, az MSZMP Szolnok 
megyei bizottságának első 
titkára és Kovács László, a 
KB külügyi osztályának al-
osztályvezetője (MTI) 

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

Tegnaptól 200 helyes, modern óvodát vehettek birtokuk-
ba a gyerekek Szeged Északi városrészében. Az épületet 
egy kétszintes ós .két egyszintes tömb alkotja. Melegítő-
konyha. tálaló, szárító, mosókonyha, játszó- és pihenőszo-
bák szolgálják a kicsinyek kényelmét, valamint az óvónők 
és a dajkák könnyebb munkáját. A létesítmény berendezé-
sébe és a szakipari munkák elvégzésében segített a Nagy-
alföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat, a Szeged és 
Vidéke ÁFÉSZ Kék Csillag éttermének, a Szegedi Kon-
zervgyárnak egy-egy brigádja, s az Északi városrész lakás-

szövetkezete is 


