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Koszigin nagygyűlés 
Hanoi lakosságával 

Tegnap délután ünnepség 
keretében osztották ki a Dél-
magyarországi Áramszolgál-
tató Vállalat szegedi üzlet-
igazgatóságának művelődési 
termében a vállalat 1964. 
évi munkaversenyében ered-
ményesen részt vett üzem-

cialista üzemrész cím elnye-
réséhez szükséges feltétele-
ket. Most egy évvel később 
már igen: a villamosenergia 
iparban az országban harma-
dikként kapták meg tegnap 
a szocialista üzemrésznek já-
ró oklevelet. Vrbán Lajos, az 

résznek és brigádoknak az üzemegység vezetője beszélt 
oklevelet, jelvényeket, aján- eredményeikről. Az üzemve-

szovjet miniszterelnök 

beszéde 

Vasárnap reggel Hanoiban 
60 ezer ember részvételével 
nagygyűlést rendeztek a 
szovjet küldöttség tisztele-
tére. A Ba Dinh téren fel-
állított díszemelvényen he-
lyet foglaltak Ho Si Minh, 
a VDK elnöke. Koszigin. a 
Szovjetunió miniszterelnöke, 
Le Duan, a Vietnami Dol-
gozok Párt jának első titkára, 
Pham Van Dong, a VDK 
miniszterelnöke, Truong 
Chinh. a VDK nemzetgyűlé-
se ál landó bizottságának el-
nöke, a párt és a kormány 
más vezetői, valamint a 
szovjet küldöttség tagjai. 

A VDK U<dás 

« szovjet segítségért 

A szovjet vendégeket a fő-
város dolgozói nevében Cian 
Duj Hingh, Hanoi polgár-
mestere üdvözölte. 

A polgármester bevezető-
ben tolmácsolta népe őszin-
te és rrjély rokonszenvét a 
bátor szovjet nép iránt, 
amely magasra emelve a 
n a ® Lenin és a bolsevikok 
dicső kommunista párt jának 
le®őzhetetlen zászlaját, vég-
rehajtotta a történelem leg-
na®obb forradalmát, a N a ® 
Októberi Szocialista Forra-
dalmat. A vietnami nép 
ú jabb ®ózelmeket kivan a 
szovjet népnek az építés és 
a honvédelem nemes tevé-
kenységében, ami ú jabb hoz-
zájárulás a világforradalom, 
a világbéke v 
ü®éhez . 

dékokat. 
• A megjelent szocialistabri-
| gád-vezetőket és munkatár-
saikat Hörömpö József, a sze-
gedi üzletigazgatóság főmér-
nöke üdvözölte. Ezután Albert 
Ernő. a szakszervezeti bizott-
ság nevében köszönetet mon-
dott a mú l t é\ ben elért ered-
ményekért valamennyi bri-
gádtagnak. Beszélt arról, 
hogy az öt-tizennégy tagból 
ál ló kis kollektívák összefo-
gásából olyan eredmények 
születtek, melyek végrehajtá-
sára a vállalat képtelen lett 

(Rdiótetefolo — MTI Kül fö ld i Képs-o.gálal) 

Ho Si Minh elnök (balról) ós A. N. Koszigin szovjet miniszterelnök a nagygyűlés 
résztvevőinek üdvözletét fogaúja 

szovjet kormány — mulatott ső soron a nemzetköziség nemzetközi egységenek szi-

zetőség öt üzemrésze egy-
aránt 100 százalék fölött tel-
jesítette éves tervét. Nagy 
gondot fordítanak a szakmai 
továbbképzésre, valamint a 
technológiai fegyelem betar-
tására. Az üzemegység a pé-
csi és a siófoki testvér üze-
mekkel 1959-ben kezdett ver-
senye azóta országos mozga-
lommá fejlődöti. 

Az elmúlt évben csupán 
egyetlen munkatársukat érte 
három napon belül gyógyuló 
baleset. Hét újításukat fogad-
ták el, amely 57 ezer * forint 

volna segítségük nélkül, megtakarítást eredményezett. 
Hangsúlyozta, hogy a szocia-
lista brigádok munká já t elis-
meri a vállalat valamennyi 
gazdasági és műszaki vezető-

Jelenleg az üzemvezetőség 
dolgozóinak 80 százaléka bri-
gádtag. 

Ezután Hörömpő József 
je is. Felhívta a jelenlevők fi- Hődör Antalnak, a Lumumba 
gyeimét arra, hogy segítsék 
ú j brigádok alakulását. A 
vál lalatnál minden törzsgár-
da tag brigádba tartozik. A 
mér többszörös szocialista el-
mei nyert kollektívák bízzák 
meg legjobb tagjaikat brigád-
alakítás sal. 

A vállalati villamos műhe-
lyek üzsmvezel őségének 1963-
ban nem sikerült elérnie cél-
ját; az értékelésnél kiderült, 
hogy nem teljesítették a szo-

brigád vezetőjének a Nehéz-
ipar kiváló dolgozója kitün-
tetést adta át, az üzemrész 
vezetőjének és a brigádtagok-
nak pedig az okleveleket, jel-
\ ényeket és az emléktárgya-
kat. A vállalat 25 brigádja 
közül 17 kapta meg a szocia-
lista címet. 

Ebben az esztendőben to-
vább folytatják a munkaver-
senyt felszabadulásunk 20. 
évfordulója tiszteletére. 

ra — felemelte szavát a 
vietnami nép igazságos nem-
zeti felszabadító harcáért. 

A várrts polgármestere be-
széde végén „Éljen a viet-

/édelmének n a m ! , é ? ,a szovjet nép barát-
saga feliratú hímzett se-
lyemzászlót nyújtott át a 

A szónok nagyra értékelte szovjet küldöttségnek, 
azt a segítséget, amelyet A polgármester üdvözlete n a k nemzeti érdekei meg-
a Szovjetunio nyújtott és u t a n Koszigin miniszterelnök követelik a testvéri szolida-
nyújt a VDK-nak, majd mondott beszédet ritást, a forradalmi 
kifejezte az egész vietna- Kijelentette," h o ® a szo-
mj nép há lá já t azért a ta- cializmus és a haladás, a 

lenini elvei mégis ®ózedel- lsrdításút 
meskednek. Szilárd meggyőződésünk — 

Az SZKP és a szovjetkor- mondotta befejezésül aszov-
mány elsőrendű fcladi ' > jól miniszterelnök —, hogy 
nak tartja, hogy minden- az alkotó marxizmus-—leni-
képpen szilárdítsa a szo- nizmus, a világ komtnunís-
cialista közösség egységét táinak testvérisége és szoli-
és összeforrottságal, darítása elkerülhetetlenül 
Minden ország dolgozói- diadalt arat. 

Ápri l is t-m m i n den megyébe 

szovjet baráti küldöttségek 
é keznek 

galom valamennyi 
moz-

osztaga 

Hanoiban hétfőn folytatód 
lak a szovjet és a Vietnami 
küldöttség tárgyalásai. 

mogatásért, amellyel a 
Szovjetunió Vietnam egye-
sítéséért, az intervenció-
sok kiűzéséért folytatott 
harcot segíti. 

A polgármester hangsúlyoz-
ta: a Szovjetunió kijelentet-

béke és a demokrácia, vala-
mint a forradalmi népek 
erejének fejlődése és növe-
kedése nyugtalanítja és 
megfélemlíti az imperialis-
tákat. Az imperialisták sze-
retnék visszahozni a múltat, 

te, h o ® a V D K segítségére h o ® a népeket ismét a tár-
siet, ha az agresszorok az sadalmi elnyomás és a gyar-
ország függetlenségére és mati rendszer bilincseibe 
szuverenitására törnek. A verjék. 

A Szovjetunió nem maradhat közömbös 

egy szocialista ország sorsa iránt 
Az imperializmus ragadó- külföldi beavatkozást Laosz 

belügyeibe, vonják ki onnan 
az amerikai katonákat és te-
® é k lehetővé a független és 
semleges Laosz megalakulá-
sát. 

Határozottan elitéljük az 

zó természete, rabló lénye-
ge különösen kiütközik Dél-
kelet-Ázsiában. Az amerikai 
agresszív körök szé®entel-
jes háborút robbantottak ki 
Dél-Vietnamban, hogy el-
fojtsák a nép független és imperialisták minden csel 
szabad életre irányuló jogos szövését a semleges és bé-
törekvését, s Dél-Vietnamot keszerető Kambodzsa ellen, 
amerikai támaszponttá, a az angol imperialisták mes-
®arma t i rendszer védőbás- terkedéseit, h o ® Malaysiát 
tyájává változtassák. A szov- Indonézia ellen irányuló pro-
jet miniszterelnök aláhúzta, vokációk hídfőállásává épit-
h o ® a szovjet nép szívvel- sék ki — mondotta Koszi-
lélekkel támogatja vietnami gin. 

testvéreinek igazságos' har- Aláhúzta: a Szovjetunió, a 
cát és hisz benne, h o ® ez a béke és a békés együttélés 
harc győzelemmel is fog lenini polit ikájához híven 
végződni. e®et len országot sem fe-

A szovjet emberek — mon- nyeget. 
dotta a továbbiakban — Az imperializmusnak a 
követelik, hogy az Egye- szocialista országok e®sége 
sült Ál lamok vonja ki aláásására irányuló tervei-
csapatait és fegyverzetét ről szólva, Koszigin a kö-
Dél-Vietnamból és t e®e vetkezőket mondotta: 

Amerikai légitámadások 
a VDK ellen 

A s z o v j e í o m ' - o v n i i a t k o z a f a 

Vasárnap és hét főn amerikai és dél-vietnami repülő-
gépek provo'ációs légitámadásokat intéztek a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság területei ellen. A szovjet kor-
mány nyilatkozott az agresszióról, s hangoztatta, hogy a 
szovjet nép teljesíti internacionalista Icötelességét a 
VDK iránt. 

Az amerikai agresszióról, s az ezzel összefüggő kér-
désekről lapunk 2. oldalán közlünk részletes tudósítást 

A Magyar—Szovjet Baráti 
Társaság országos elnöksége 
hétfőn Hónai Sándornak, az 
MSZMP Politikai Bizottsága 
tagjónak, a társaság elnöké-
nek elnöklésével ülést tar-
tott. Kristóf István fötikár 
beszámolójában többek kö-
zött elmondta, hogy a Ma-
gyar—Szovjet Baráti Társa-
ság idei tevékenységének 
központjában felszabadulá-
sunk 20. évfordulójának mél-
tó megünneplése áll. Az év-

forduló me®e i ünnepségeire 

az MSZBT a többi társadal-

mi és tömegszervezetekkel 

közösen megyénként három-

négytagú küldöttségeket hfv 

meg, olyan szovjet embere-

ket, akik annak idején részt 

vettek a felszabadító har-

cokban, v a ® akik hozzátar-

tozói népünk szabadságáért 

áldozták életüket és ma-

® a r földben nyugszanak. 

(MTI) 

A magyiizemi mezőgazdaság 
erősítéséért 

ülés! tartott a HazaUs Népfront Csongrád megyei elnöksége 
Tegnap délelőtt Szegeden fgy többek között a népfront nökségc néhány közös gaz-

ülést tartott a Hazafias Nép- elnöksége az Agrártudomá- dóságban megvizsgálja azt 
front Csongrád megyei el- nyi Egyesülettel, a Dél-alföl-
nöksége. Katona Sándor, a di Mezőgazdasági Kísérleti 
népfront megyei titkára is- Intézettel, a paprikafeldolgo-
mertette a mozgalom előtt zó vállalattal, valamint a 
ál ló legfontosabb feladatokat, Csongrád me®e i tanács me-
az idei munkaprogramot. zőgazdasági osztályával idén 

Idén különösen nagy gon- az első negyedévben anké-
dot fordít a Hazafias Nép- tot rendez Szegeden a terme-
front Csongrád megyei el- lőszövetkezeti vezetők és 
nöksége a szocialista mező- szakemberek 
gazdaság segítésére. A moz- szerpaprika 

lehetővé a vietnami nép-
nek, hogy maga határoz-
zon belügyeiről. 
A VDK elleni hadművele-

tek ki robbantására irányuló 
kísérletekkel kapcsolatban a 

Hiszünk a szocialista or- Balom 
szágok egységének erejé-
ben és ezért az egységért 
küzdeni fogunk. 
Hiába dédelgetik maguk-

ban a kommunizmus ellen-

szovjet kormány a leghatá- ségei azt a gondolatot, h o ® 
rozottabban fi®elmeztette cselszövéseikkel előidézik a 
az E®esü l t Államokat, szocialista országok egy-
hogy a Szovjetunió nem ma- mástól való elkülönülését, 
radhat közömbös e ® test- Az egységes szocialista 
véri szocialista ország sorsa 
iránt és kész kellő segítséget 
nyújtani a VDK-nak, ha 
függetlenségét és szuvereni-
tását támadás éri — mon-

család tagjai testvéri 
együttműködésének erősö-
dése törvényszerű törté-
nelmi folyamat. 
Jóllehet ez a folyamat bo-

dotta Koszigin, majd kije- nyolult körülmények között 
lentette, h o ® a Szovjetunió m e ® végbe, és niem kis ne-
követeli, szüntessék be a hézséget kell leküsdeiU, vég-

eszközeivel és mód- helyzete, eredményei és fel-
szereivel mozgósítják Csöng- adatai címmel, 
rád megye lakosságát a kö- Az év második negyedé-
zös gazdaságok szervezeti, ben tapasztalatcsere látoga-

Több út járhatatlan 
A hétfő reggeli havazást fő esti tájékoztatása szerint 

kísérő erős, az ország több három főközlekedési úton 

részén viharos erejű szél né- van hóakadály, mégpedig a 

hány helyen torlaszokat 33-as jelzésű úton Tiszafü-

emelt az országutakon. A rednél, a 74-es úton Nemes-

KPM útügyi osztályának hét- vámos és Tótvázsony között, 

a 845-ös úton Kőszeg és Pe-

resznye között. Veszprém 

me®ében 15 összekötőút jár-

hatatlan. Járhatatlan néhány 

összekötőút Pest, Fejér, Ko-

márom cs Vas megyé-

ben is. A hótakarító 

gépek dolgoznak a tor-

laszok áttörésén. Hétfőn este 

is, különösen a Dunántúlon, 

s elsősorban Veszprém me-

gyében, erős volt a szél, ú ® -

h o ® az útviszonyok szinte 

óráról órára változnak. A 

KPM útügyi osztálya figyel-

meztette a gépkocsivezetőket, 

hogy indulásuk előtt tájéko-

zódjanak az útviszonyokról, 

mert könnyen kellemetlen 

meglepetés érheti őket az 

országutakon. (MTI) 

is, hogyan segítik, támogat-
ják a termelőszövetkezetek 
öregjeit, hogyan használják 
fel a szociális alapokat. Fo-
kozottabb gondot fordítanak 
a mezőgazdaságban dolgozók 
szakmai továbbképzésére is. 
Szervezői és segítői lesznek 
a népfront aktivisták a köz-

részére a fű- ségekbe, városokba kihelye-
termesztésének zett mezőgazdasági techniku-

moknak. 
A Csongrád megyei elnök-

ség idei kulturális tervét a 
felszabadulás 20. évforduló-

gazdasági és politikai meg- tást szervez a népfront az jánalc méltó megünneplése 
erősítésére. A népfront — ambrózfalvi Dimitrov Ter- határozza meg. 
közösen a tömegszervezetek- melőszövetkezetbe, a na®- Az idei évet az ENSZ 19. 
kel — széleskörű munkaver- üzemi és háztáj i állattenyész- közgyűlésének határozata 
senyt hirdet a mezőgazda- tés termelési kapcsolata, alapján a nemzetközi együtt-
sági dolgozók részére. A ver- eredménye és módszere meg- működés évének tekintik. E 
senyben fontos helyet fog- ismerésének céljából. Ezen- határozat szellemében emlé-
lal el a korszerű növényvé- kívül az elnökség terve sze- keznek meg az ENSZ meg-
delmi módszerek alkalmazá- rint a nádudvari Vörös Csil- alakulásának, a második vi-
sa. lag Termelőszövetkezetben a 

Az eredményesebb munka, szakemberek a jövedelemel-
a jó módszerek elterjesztése osztás formáit és módszereit 
érdekében a népfront terme- tanulmányozzák majd. 
léi ankétokat, tapasztalatcse- A Csongrád me®e i tanács-
réket ét bemutatókat szervez, csal közösen a népfront ei-

20. lágháború befejezésének 
évfordulójáról. 

A vitában elhangzott sok 
értékes javaslattal elfogadta 
a munkatervet a népfront 
Csongrád megyei elnöksége. 

Talajjavítás 
200 ezer holdon 

Húsz év alatt 1 mil l ió hold 

talajt javítottak meg ha-

zánkban, melyen a termés-

fokozó hatás 4—25 évig tel-

jes értékű. Az idén folytat-

ják a munkát , 200 ezer hold 

termőképességének javítását 

irányozták elő. 

\ 


