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Ünnepség Budapesten 
a Romén Munkáspárt megalakulásának 

40. évfordulója alkalmából 
A Magyar Szocialista Mun- lenes ügyvivője. Részt vett 

káspárt budapesti bizottsága az ünnepségen a budapesti 
hétfőn ünnepséget rendezett diplomáciai képviselet szá-
a Román Munkáspárt, il- mos vezetője és tagja, 
letve elődje, a Román Szerényt Sándor, az MSZ-
Kommunista Párt meg- MP Központi Bizottságának 
alakulásának 40. évíor- tagja mondott ünnepi beszé-
dulója alkalmából. Az ün- det. 
népségén megjelent és az Az ünnepi beszéd után a 
elnökségben foglalt helyet Földéhség című román f i l -
Rónai Sándor, az MSZMP met vetítették. 
Politikai Bizottságának tag- A z évforduló alkalmából 
ja. A z elnökségben foglalt az MSZMP Központi Bízott-
helyet Vasile Gliga, a Ro- sága táviratban üdvözölte a 
mán Népköztársaság buda- Román Munkáspárt Köz-
pesti nagykövetségének ideig- ponti Bizottságát 

Magyar államférfiak távirata 
csehszlovák államférfiakhoz 

Dobi . István, a Magyar Szlovákia Kommunista Párt-
Népköztársaság Elnöki Ta- ja Központi Bizottsága első 
nácsának elnöke, Kádár Já- titkárának, a Csehszlovák 
nos, a Magyar Szocialista Szocialista Köztársaság el-
Munkáspárt Központi Bizott- nőkének, Viliam Siroky elv-
ságának első titkára, dr. társnak, a Csehszlovák Sz® 
Münnich Ferenc, a magyar cialista Köztársaság miriisz-

, forradalmi munkás-paraszt terelnökének. 
kormány elnöke táviratot A nemzeti ünnep alkal-
küldött a Csehszlovák Szo- mából dr. Sik Endre kül-
cialista Köztársasás nemzeti ü g y m i n i s z t e r táviratban üd-ciatista Koztarsasag nemzeti V Ö Z Ö I t e Vaclav David-ot, a 
ünnepe alkalmabol Antonin Csehszlovák Szocialista Köz-
Novotny elvtársnak, Cseh- társaság külügyminiszterét. 

Csaknem minden falu! felégettek, 
húszezer hazafit gyilkoltak meg 

i portugál gyarmatosítók Angolában 
Az angolai nép elszánt harca 

A portugál gyarmatosítók egy régi repülőgéphangárt és 
»a felperzselt fö ld* taktiká-
ját alkalmazzák Észak-An-
golában, hogy leverjék azt a 
fegyveres harcot, amelyet az 
angolai felkelők a portugál 
gyarmati uralom ellen vív-
nak. A TASZSZ bő kivona-
tokat közöl a londoni Obser-
ver Leopoldville-i különtu-
dósító jának megdöbbentő 
adatokat tartalmazó angolai 
helyzetjelentéséből. A z angol 
laptudósító idézi az angolai 
ellenállási mozgalom egy 
részvevőjének részletes nyi-
latkozatát. Eszerint 

a portugál gyarmati ható-
ságok irtóhadjárata követ-
keztében Észak-Angolában 
szinte már egyetlen ép fa-
la sem található: 

valamennyit felégették a por-
tugálok. 

A harcba vetett portugál 
légiegységek gyújtóbombák-
kal is támadnak falvakra, 
sőt 

erdőket borítanak lángba, 
ahol felkelőket sejtenek. 

Mint az Observer hangsú-
lyozza, a portugál gyarmato-
sítók 20 000 afrikait gyilkol-
tak meg Angolában és a 
bennszülöttek tfzreit vetet-
ték gyűjtőtáborokba. Har-
mincezer főre becsülik azok 
számát, akik Angolából a 
szomszédos Kongóba mene-
kültek. Sanga községben pél-
dául a benyomuló portugál 
katonák géppuskatüzet zúdí-
tottak a falu békés lakosai-
fa. Tumba községben 300 em-
bert mészároltak le. Tom-
bolde községben minden fe l-
nőttet agyonlőttek. 

Mint az AFP-tudósítás közli, 

levegőbe röpítettek több ki-
sebb hidat. 

Szeged könnyűipari üzemei is 
részt vesznek 

a Budapesti Ipari Vásáron 
A zsűri már elfogadta a mintadarabokat 
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A társadalmi ellenőrzés tapasztalatairól 
tárgyalt az orsa 
kereskedelmi bizottsága 

A parlamentben hétfőn Ezt követi majd a legfonto-
ülést tartott az országgyűlés sabb ipari és mezőgazdasági 
kereskedelmi bizottsága. A z megyékben a zöldség- és 
ülésen Tausz János beik® gyümölcsellátás vizsgálata. 
reskedelmi miniszter beszá- Az elmúlt évek tapaszta-
rnolt, hogyan érvényesül a latai alapján megállapítha-
kereskedeiemben a társadal- tó — mondotta Tausz Já-
rni ellenőrzés és a fogyasztók nos —, hogy a legfontosabb 
érdekeinek védelme, ismer- közszükségleti iparcikk mi-
tette a minisztérium ezirá- nősége számottevően javult, 
nyú tapasztalatait. s általában kielégítő. 

Az állami kereskedelmi a beszámolót követő vi-
felügyelet munkájának ma tában elhangzott olyan ja-
már szerves része a mintegy vaslat, hogy különösen a 
6000 tagot számláló társa- falvakban szükséges a tár-
dalmi ellenőri hálózat segí- sadalmi ellenőrzés erősíté-
tése, nemegyszer a közös se. Többen állást foglaltak, 
ellenőrzések, mondotta a mi- högy célszerű lenne úgyne-
niszter. Helyesnek bizonyult vezett fogyasztói tanács lét-
az üzemi társadalmi ellenőri rehozása. Ez ugyanis — 
hálózat kiépítése is. A taná- mint társadalmi szerv — 
esi társadalmi ellenőri hál® még sokoldalúbbá tehetné a 
zat működése — Budapest társadalmi ellenőrök mun-
kivételével — ma még nem kájót, segíthetné az ipar, 
kielégítő, ezért erre az ál- illetve a kereskedelem terv-
landó bizottságoknak több készítését, felhívhatná a f i -
gomdot kell fordítaniök. A gyeimet, milyen cikkek tér-
szakszervezetek irányítása- melésére kell nagyobb gon-
val működő társadalmi el- dot fordítani. Szóvá tették 
lenőrök munkája — a hiá- a vitában azt is, hogy a 
nyosságok ellenére — ered- divat formálásánál kerülni 
menyesnek mondható. Kü- kell a szélsőségeket, a túl-
lönösen áll ez a bányászat, zásokat. Javasolták ankétok 
a textilipar, a nehézipar rendezését a gyártó üzemek-
egyes üzemeire, de jelentős ben, ahol a vásárlók el-
támogatást nyújtanak a tár- mondhatják észrevételeiket, 
sadalmi ellenőrök a keres- kéréseiket, tapasztalataikat, 
kedelemnek is. A bizottság úgy határo-

Az állami kereskedelmi zott, hogy tanulmányi e s ® 
felügyelet évente mintegy portot küld ki azzal ,a fel-
húszezer ellenőrzést végez, adattal, hogy javaslatot ké-

I Ebben a félévben például szítsen az. országgyűlés ke-
tíz megyében ellenőrzik az reskedelrni bizottságának a 
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Képünkön a Szegedi Ecsetgyár kiállítási kollekciója látható, melyet az üzem 
dolgozóinak is bemutatnak, mielőtt elküldenék. 

E hónap végén, május 19- öregbítik ezzel a szegedi-ipar s most a dekorációsokra és 
éh nyitja kapuit a Budapesti hírnevét ország-világ előtt. a kirakatrendezőkre hárul a 
Ipari Vasár ötéves tervünk Két üzemünk. feladat, hogy minél szebb, 
első nagy ipari seregszemle- a Ruhagyár és a Szőrme- minél vonzóbb elrendezesben 
je, melyen valamennyi ipar- és Börruhakészítő képvi- helyezzék él a csarnokok vit-
ág, az ország eSaknem min- seli a Városligetben Sz® rinjéi alatt. Nem vitás, hogy 
den nagyobb" gyára f e l v® ged ruházati Iparát. - nemcsak a szegediek, hanem 
nultatja legkorszerűbb, leg- Előbbinek múbőrkabátaivál, a vásár minden kiállítója es 
szebb termékeit. A teljesség, sportruháival és férxiöltö- látogatója is" szívesen időzik 
igénye nélkül vonultatjuk fel nyeivel találkozhatunk majd, majd a szegedi könnyűipari 
azokat a szegedi üzemeket, az utóbbi pedig szebbnél üzemek kituno termekei előtt, 
melyek a könnyű-, vagy a szebb női és fér f i műbőr-, 
helyiípar pavilonjaiban mu- valamint bőrkabátokkal, di-
tatják be gyártmányaikat, s vatos színű irhábúndákkal 

Újdonság lesz 

A Belorusz Népi 
Együttes szegedi 

szerepléséről 

Sportoldal j 

Negyvenéves 
a grúz SZSZK 

Néhány nap múlva a 
Grúz SZSZK-ban rendezik 
meg Grúzia Kommunista 
Pártja és a Grúz Szocialista 
Szovjet Köztársaság megt® 
remtése 40. évfordulójának 
Ünnepét. 

Grúzia a szovjethatalom 
négy évtizede alatt hatalmas 
utat tett meg. Csaknem két-
szeresére nőtt az ország la-
kossága, s ma már megha-
ladja a négymilliót. A Grúz 
K P soraiban 216 000 kommu-
nistát egyesít. 

A nagyszabású jubileumi 
ünnepségeken — amelyek 
május 12-én megtartandó ün-
nepi üléssel kezdődnek meg 
— részt vesz N. Sz. Hrus-
csov is. 

A kínai delegáció 
látogatása Kiss Károlynál 

és Szirmai Istvánnál 

Kiss Károly és Szirmai 
István, az MSZMP K B titká-
ra hétfőn, baráti beszélgeté-
sen fogadták a Kínai—Ma-
gyar Baráti Társaság kül-
döttségét, amely Csü-Vu-
nak, a Kínai—Magyar Baráti 
Társaság elnökének vezeté-
sével a Magyar—Kínai Ba-
ráti Társaság meghívására 
hazánkban tartózkodik. 

az angolai hazafiak vasár-
nap több támadást haj-
lottak végre, 

köztük Carmona és Cangola élelmiszerboltok munkáját, különböző társadalmi el-
iérségében Az angolai haza-1 Jelenleg az üzemi konyhák lenőrzési formák - összehan-
fcak ezenkívül felgyújtottak ellenőrzésével SoghOhomak. golására. (MT I ) 

vonul fel. Újdonság lesz a 
gyermekeknek való lábzsák, 
melyet szőrmével béleltek. 

A textilipar többi ágát 
egyebek között a Fonalfel-
dolgozó és az Újszeged! 
Kender-Lenszövő gyártmá-
nyai demonstrálják. 

A z újszegedi üzem futósző-
nyegeket — köztük azt a 
zell-juta szőnyeget is, mely 
az év legszebb könnyűipari 
terméke c ím® kapta —, 
lángmentes, műgyantával át-
itatott ponyvákat, napellen-
zőket, valamint camping-sá-
torponyvát mutat be a 
vásáron. 

A , Fonalfeldolgozó, a Se® 
gedi Nyomda és a Bútor, 
Hangszer és Cekorációs Vál-
lalat," ; e '7 három hélyiipari 
üzem együtt küldte termé-
keit Budapestre. A BUHA-
DEK — mint már előzőleg 
beszámoltunk róla — mo-
dern bútorokat és hangsze-
reket, a nyomda pedig sze-
gedi vonatkozású, Valamint 
matematikai könyveket állít 
ki. 

A cipőipar seregszemléjén 
a Szegcdi Cipőgyár is 
részt vesz. 

Harminc pár női cipőt küld-
tek el a cipőipari igazgat® 
súgnak, melyekből a legszeb-
bek Körűinek majd a vitri-
nekbe. A cipők legtöbbje 
úgynevezett pums, nyújtott 
fazonnal — az olasz minták 
szerint. Az elmondottakon 
kívül még az ecsetgyár is 
felvonul a BIV-en, és a h® 
lyiipari pavilonban mutatja 
be "Világjáró* ecsetkészít-
,mény®t. A száz darabból 
álló kollekcióban különböző 
méretű és minőségű lapos 
lakkecsetek kelletik magukat. 

A szegedi üzemek felké-
szülése az idei Budapesti 
Ipari Vásárra jobbára már 
befejeződött. 

A kiállításra kerülé áru-

Befejezte tanácskozásait 
az atomtudósok 

nemzetközi értekezlete 
Oslóban vasárnap befejezte ötnapos tanácskozásait az 

atomtudósok nemzetközi értekezlete. 
A z értekezleten 15 ország — a Szovjetunió, Magyaror-

szág Lengyelország, Csehszlovákia, az Egyesült Államok, 
Nagy-Britannia, Franciaország, Kanada, Ausztrália. Dánia, 
Svédország, Norvégia, Finnország, Japán és Nyugat-Német-
ország — neves tudósai vettek részt. 

Az értekezleten részt vett tudósok a következő javas-
latokban állapodtak meg. 

1. Tárgyalásokat kell kezdeni azoknak a területeknek 
demilitarizálásáról, amelyek a jelenlegi nemzetközi fe-
szültség gyújtópontjai és elsősorban Közép-Európáról. 

2. A genfi atomértekezleten résztvevő országok ésszerű 
kompromisszumos megállapodása révén be kell tiltani az 
összes atomfegyverkísérletet. 

3. Meg kell vizsgálni azt a kérdést, hogy az általános 
és teljes leszerelés megvalósulása esetén felszabaduló gaz-
dasági eszközök miként fordíthatók az egész földkerekség 
népessége életszínvonalának emelésére. (MTI) 

Folytatódtak a magyar-brazil 
tárgyalások 

Dr. Münnich Ferenc, a for- tódtak a magyar—brazil tár-
radalmi munkás-paraszt kor- gyalások. 
mány elnöke hétfő délelőtt Joao Portella Ribeiro Dan-
fogadta Joao Portella Ribei- tas rendkívüli és meghatal-
ro Dantas rendkívüli és meg- mázott nagykövet, a Brazíliai 
hatalmaz®t nagykövetet, a Egyesült Államok elnökéneK 
Brazíliai Egyesült Államok személyes képviselője hétfőn 
elnökének személyes képvi- látogatást tett Szakasits Ár-
selőjét. pádnál, a Magyar Újságírók 

Rónai Sándor, az Onszág- Országos Szövetségének el-
gyúlés elnöke hétfő délelőtt nőkénél. A rendkívül szívé-
ugyan csak fogadta Joao Por- lyes beszélgetésen részt v® t 
tella Ribeiro Dantas nagy- Naményi Géza, a Miniszter-
követet. tanács Tájékoztatási Hivata-

A rendkívül szívélyes lég- Iának vezetője és Siklósi 
körű látogatásokon jelenvolt Norbert, a MUOSZ főtitkára 
Osztrovszki György, az Or- is. 

szagos Tervhivatal elnökhe- Szakasits Árpád, a MUOSZ 
lyettese és Radványi János, elnöke hétfőn ebédet ad®t 
a Külügyminisztérium pr® Joao Portella Ribeiro Dan-
tokoll osztályának vezetője. ^ n a g y k ö v e t ^ a b r a z i l 

Hétfőn a diplomáciai, k ® k t U d ö t t s é g tagjainak tisctel® 
reskedelrni és a kulturális tére a Magyar Sajtó Házá-

d k t e k e t * zsűri etiogattt* u tesöwi ioteta- bm. 


