
a Magyar Szovjet Baráti Társaság 
a Fegyveres Erők 
a Szovjet Hadsereg Parancsnoksága 
a Budapesti Fővárosi Tanács 

A koszorúzásnál legyenek jelen; 
az MSZMP PB tagjai, póttagjai és titkárai, 
az MSZMP KB tagjai és póttagjai, 
az MSZMP KB Ellenőrző Bizottságának tagjai, 
az MSZMP KB osztályvezetői és helyettesei, 
az MSZMP Budapesti kerületi PB titkárok, 
az Elnöki Tanács és a kormány tagjai, 
az Országgyűlés elnöke és alelnökei, 
az országos szervek vezetői és helyetteseik, 
miniszterhelyettesek, 
a Fővárosi Tanács VB elnöke, helyettesei, titkárai, 
a budapesti kerületi tanácselnökök, 
a tömegszervezetek vezetői és helyetteseik, 
üzemi dolgozók, 
értelmiségiek, 
régi mozgalmiak, 
a Külügyminisztérium képviselői, 
a Honvédelmi Minisztérium képviselői, 
a Magyar Partizán Szövetség képviselői, 
a Diplomáciai Testület, 
a Szovjet Hadsereg Parancsnoksága. 

b./ Április 3.-án de. 11 órakor a Hősök terén, ugyanazok a 
szervek és személyek koszorúzzanak és vegyenek részt az 
ünnepségen, mint a Szabadság-téren. 

A központi koszoruzási ünnepségek a hagyományos formák 
között kerüljenek lebonyolitásra, katonai disszel /dísz-
század, díszmenet, zenekar, stb./ 

c./ A központi koszorúzások mellet^ április 2.-án - a korább 
évek gyakorlatának megfelelően - koszorút helyeznek el; 



- a rákosliget., román hősök sírjánál, 
- a solymári angol katonai temetőben, 
- a Budaőrsi uti amerikai hősi emlékműnél, 
- a harkányi bolgár hősi emlékműnél, 
- a jugoszláv hősök sírjánál a pécsi temetőben. 

A koszorúzások lebonyolításáért és személyek kijelöléséért 
a koszorúzó szervek és a Külügyminisztérium Protokol Osztálya 
a felelős. 

Április 4.-én este az Elnöki Tanács parlamenti fogadásán 
1.2oo meghivott legyen. 

Budapest, 1967. március 1. 

Orbán László sk. 

A határozatot kapják: 
A PB tagjai, póttagjai, titkárai, Lobi István, Borbándi 
János, Orbán László, Púja Frigyes, a KISZ első titkára, a 
Hazafias Népfront főtitkára, a Pővárosi Tanács VB elnöke, 

. az MTI vezérigazgatója, a Magyar Rádió és Televizió elnöke, 
az MSZBT elnöke, a Baranya megyei PB első titkára, a Pest 
megyei PB első titkára, a Kormányőrség parancsnoka, a Külügy-
minisztérium Protokol Osztálya, a HM Protokol Osztálya, a 
Tájékoztatási Hivatal vezetője. 
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