
VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Dr. Korom Mihály elvtárs 
látogatása Szegeden 

Tegnap, szerdán dr. Ko-
rom Mihály elvtárs, az 
MSZMP Központi Bizottsá-

gának t i tkára és Kácz Sán-
dor elvtárs, az MSZMP 
Központi Bizottságának osz-

togadta a vendegekel Ezt 
követően dr. Korom Mihály 
és Rácz Sándor elvtársak ta-
lálkoztak. és beszélgettek az 
igazságügyi és a nyomozó 
szervek Csongrád megyei ve-

S Z O C I A L I S T A M V N K J A 

55. évfolyam, 100. szám Ara: 50 fillér 

tályvezetője Szegedre látoga- zetőivel. valamint a megye, 
tott. A megyei pártbizottsá- igazságügyi és BM pártbi 
gon Győri Imre elvtárs, a zottságok titkáraival, 
megyei pártbizottság első D r Korom Mihály 

Csütörtök, 1965. április 29. t i tkára, Rózsa István elv- R á c / s á n d o r elvtársak 

A kiemelkedő munka eredményeként: 

társ, a megyei pártbizottság r " 
t i tkára, s a megyei párt-vég- n a P a z e s t l orakban utazl 
rehajtóbizottság több tagja el Szegedről. 

ünnepeltek a kiváló 
vállalatok dolgozói 

M a Sz USA vegyi támadást is 
alkalmai a VQX ellen 

Szegeden tegnap a VánvisgazdaJkodási Vállalat és az 
Blelmiszer-kiskereskedelmi Vállalat dolgozói ünnepeltek. 
A tavaly végzett kiemelkedő m u n k á j u k elismeréseként 
mindkét vállalat megkapta a „Kiváló Vállalat" címet. 
Az Élelmfczer-kiskereskedelim Vállalat tevékenységével 
kiérdemelte a belkereskedelmi miniszter ós a KPVDSZ 
központi elnökségiének vándocrzaszlaját te-

A két vállalatnál a vezetőik, s valamennyi dolgozó 
összefogásával, erőfeszítéseivel és munká jáva l született 
meg a jó eredmény. Azok a dolgozók pedig, akik példát 
mutat tak a munkában , miniszteri ki tüntetéseket vettek 
át, s számosan kaptak .Kiváló Dolgozó" oklevelet és 
pénzjutalmat. 

Szgyedi Éietmiszer-kiskeresfcedeimi Vállalat 
A Szegedi Élelmiszer-kis-

kereskedelmi Vállalat most 
nyerte el kilencedszer a 
.,Kiváló Vállalat" címet es 
másodszor a belkereskedel-
mi miniszter és a KPVDSZ 
központi elnökségének ván-
dor zászlaját. Az avató- és 
•/, iszlóátvevó ünnepséget a 
Hungária nagytermében ren-
dezték meg. Az ünnepségen 
megjelent Ligeti László, a 
KPVDSZ főtitkára, Balog 
István, az MSZMP Szeged 
városi végrehaj tó bizottságá-
nak tagja, a városi pár tbi -
zottság osztályvezetője, 
Horváth János, az MSZMP 
megyei bizc»1 tságának mun-
katársa. 

Ligeti László, a KPVDSZ 
főt i tkára átadta a vállalat 
dolgozóinak a belkereske-
delmi miniszter és a 
KPVDSZ központi elnöksé-
gének vándorzászlaját , Sípos 
István, a Belkereskedelmi 
Minisztérium kollégiumá-
nak tag ja pedig a .,Kiváló 
Vállalat" címet tar ta lmazó 
oklevelet. Ezt követően Kút i 
Árpád, a vallalat igazgatója 
mondott ünnepi beszédet 

Az ünnepségen. „Belkeres-
kedelmi Kiváló Dolgozó" 
miniszteri ki tüntetést ka-
pott Madarász Gyula bolt-
vezető és Bödő Szilveszter 

leltározó csoportvezető. Ti-
zenegy dolgozónak „Kiváló 
Dolgozó" jelvényt ós okleve-
let, valamint kétheti fizetés-
nek megfelelő jutalmat, 53 
dolgozónak pedig „Kiváló 
Dolgozó" oklevelet és egy-
heti fizetésnek megfelelő 
pénzjuta lmat adtak át. Hu-
szonnyolc bolt r „Kiváló 
Bolt" c ímet kapta. 

A „Szakma I f j ú Mestere" 
mozgalomban elért eredmé-
nyek a lapján Csengeri Jó-
zsef a rany fokozatot és 
pénzjutalmat , Vass Má-
ria ezüst fokozatot ós pénz-
jutalmat, öten pedig bronz 
fokozatot és pénzjuta lmat 
kaptak. 

* 
A Szegedi Élelmiszer-kis-

kereskedelmi Vállalat az 
elmúlt évben kimagasló, jó 
munká t végzett. Huszonöt 
brigád 256 emberrel dol-
gozott a szocialista brigád 
cím elnyeléséért. Jó mun-
kája a lapján hét brigád 
nyerte el o szocialista bri-
gád címet. Szocialista brigá-
dokban 130 ember dolgo-
zik. A 28 Kiváló BoW'-ban 
nagyrészt szocialista brigá-
dok dolgoznak. Csaknem, 
valamennyi brigád részt 
vett a „Tegyük szebbé 
boltjainkat!" mozgalomban 

nul, csúcsidőben a sok fel-
adat. Az intézkedési ter-
vek a gyakorlatban megva-
lósultak. Ezt az is bizonyít-
ja, hogy 112,3 százalékra 
teljesítették munká juka t . 

Idén a tavalyinál is jobb 
munká t akarnak végezni. 
Terveik között szerepel, 
hogy a tehetőségekhez mér-
ten gépesítik az eddig kéz-
zel vég je i t munkát , szociá-
lis létesítményeket építenek, 
a műhely t és az iroda-
helyiségeket korszerűsítik, 
rendezett telephelyet alakí-
tanak ki és tovább moder-
nizálják virág- és dísznö-
vény-kertészetüket. 

a francia—szovjet 
tárgyalásokról 

Befejezte 
jugoszláviai 
látogatását 
a magyar 

parlamenti 
küldöttség 

fl MÉSZÖV második 
9 i országos 

verssorén 

0 Hanoi (TASZSZ) 
A Vietnami Néphadsereg 

főparancsnoksága erélyesen 
tiltakozott a Nemzetközi El-
lenőrző és Felügyelő Bizott-
ságnál amiatt , hogy ameri-
kai repülőgépek a VDK te-
rületéhez tartozó Con Co 
sziget ellen április 25-én 
végrehaj tot t légitámadásuk 
során 

mérgező vegyszereket szór-
tak. 

Szerdán hét kalóztámadást 
haj to t tak végre a VDK el-
len. 

— Minthogy az amerikaiak 
kudarcot vallottak a sziget 
levegőből és tengerről való 
támadásával, a mérgező 
vegyszerek alkalmazásának 
ba rbár módszeréhez folya-
modtak — hangzik a Viet-

Szegedi Városgazdálkodási Vállalat 
. A Szegedi Nemzeti Szín-
ház Kamaraszínházában a 
Szegedi Városgazdálkodási 
Vállalat dolgozói ünnepel-
tek. Ekkor ad ták á t a vál-
lalatnak a Kiváló Vállalat 
címet dokumentáló okleve-
l e t 

Az ünnepségen megjelent 
dr. Biczó György. az 
MSZMP Szeged városig vég-
reha j tó bizottságának tagja, 
a Szeged megyei jogú váro-
si tanács vb elnöke, Tasi 
Sándor, a Csongrád megyei 
pártbizottság ipari osztályá-
nak munkatársa, Csadony 
Gyula, az MSZMP Szeged 
városi bizottsága ipari osz-
tályának munkatársa . Nagy-
iván Mihálynak, a vállalat 
üzemi bizottsága t i tkárának 
megnyitója u tán dr. Ham-
mer Fi dél i gazgató mon-
dott ünnepi beszédet, m a j d 
Sándor s< az Építésügyi 
Minis. it iv főelőadója á t -
adta a Kivi ó Vállalat cí-
met dokumentáló okleve-
l e t A . építőipar kiváló dol-
gozója címmel dr. Hammer 
Fidéít tüntet ték ki. Ezután 
dr. Biczó György üdvözölte 
a vállalat dolgozóit az el-
ismerő cím elnyerése alkal-
mából. Péter Lajosné, a 
HVDSZ Csongrád megyei 
t i tkára felszólalása után a 
gratuláló táviratokat olvas-
ták fel. m a j d a vállalat 
igazgatója Kispéter Imre ra-
kodónak ..Kiváló Dolgozó" 
je lvényt tíz vállalati dol-
gozónak pedig a „Kiváló 
Doiaoaá" oklevelet adot t 

át. Ezenkívül 164 dolgosai 
pénzjutalomban részesül t 

Az ünnepség második fe-
lében kul turál is műsor szó-
rakoztatta a kiváló vállalat 
dolgozóit, s a meghívott 
vendégeket A szövetkezeti 
bizottság énekkara dr. End-
-.ödi Ferenc vezényletével 
lépett, színpadra. A Város-
gazdálkodási Vállalat kama-
rakórusának tagjai — Ber-
nátsky László, Onczay Gyu-
láné, Onczay Gyula, dr. Bá-
rány Pál — magyar nótákat, 
operettrészleteket énekelt, 
Joó Gyuláné szavalt. A mű-
sorban felléptek Bálint Ho-
na és Gregor József, a Sze-
gedi Nemzeti Színház művé-
szei is 

Ha több kis vállalat ösz-
szefog, nagyobb eredmények 
elérésére képes. így tör tént 
ez a városgazdálkodási vál-
lalat esetében is. 1964 ja-
nuár elsején a Kerteszeti 
és a Köztisztasági Vállalatot 
vonták össze. Az összevo-
nás. a vezetés színvonalának 
emelése mái- egy év múlva 
meglátszott, hiszen tegnap 
este a .Kivá ló Vállalat" 
cím elnyerését ünnepel te a 
közel ezer dolgozó. 

S hogyan érték el ilyen 
rövid idő alat t ezt a meg-
tisztelő címet? A légi, ide-
oda kapkodó, tervszerűtlen 
munka heljvett előre elké-
szített intézkedési terv sze-
rint dolgoztak 1964-ben. Jó 
előre fölosztották erőiket, 
hogy oe é r j e őket vára t la-

mm 

ünnep előtt 
Sorakoznak a sátrak 

Készül a dekoráció 

Szeged lakossága fe a ke-
reskedelem már napok óta 
készülődik, hogy má jus el-
sején, a munkásosztály nem-
zetközi ünnepén minél ké-
nyelmesebben, önfeledteb-
ben ünnepelhessen. Újsze-
geden a kereskedelmi és 
vendéglátó vállalatok építik 
a sátrakat , a városban az 
emberek díszítik a lakóihá-
zakat, középületeket és üze-
meket. A gyárakban a de-
korációsok a transzparense-
ke t festik, hogy minél színe-
sebb legyen a májusi me-
n e t 

Tegnap el látogattunk Új-
szegedre is, hogy körülnéz-
zünk a ligetben. Száznyolc-
van négyzetméteren emelnek 
sátrakat, a kereskedelmi és 
vendéglátó vállalatok — 
szemben a tavalyi százhar-
minchat négyzetméterrel —, 
hogy minél zavartalanabb 
legyen a majá l i sán a kiszol-
gálás. Az edelmisaer-kisikeres-
kedelmi vállalat három, a 
földművessKövetkezetek há-
rom, a Csongrád Megyei 
Vendég-látóipari Vállalat: 
nyolc. a Hungária egy pa-
vilont állít. Já tékokat és 
emléktárgyakat négy pavi-

1 Ionban árusítanak. Az ün-
nepre megnyit ják a Roos-
vel t téri Birka-csárdát is. 

Képeinken: a textilművek dekorációs brigádja hatal-
mas transzparenst készíti agyar díszítésére (fent) — a 
Móra Ferenc Iparitanuló Intézet növendékei szép táblá-
kat készítenek a felvonulásra (alsó kép.) 

(Somogykne (elvételei) 

•nami Néphadsereg főparancs-
nokságának tiltakozása. 

Nyolc B—57 Canberra tí-
pusú amerikai bombaveto 
repülőgép szerdára virradó 
éjszaka „fegyveres felderítés 
közben" 

közutakat és hidakat bom-
bázott és lőtt Észak-Viet-
nam területén 

— jelenti a UPI hírügynök-
ség. 

A Vietnami Demokratikus 
Köztársaság területe fölött 
kalóztevékenységet folytató 
amerikai gépek 40 percen át 
támadták a Laosz felé ve-
zető 7-es, 8-as és 12-es szá-
mú műutat . 

A saigoni amerikai szóvi-
vő szerint az észak-vietnami 
területre behatoló repülőgé-
pekét légelhárító gépfegyve-
rek tüze fogadta. 

Szerdán a reggeli órákban 
Saigonba érkezett Cabot 
Lodge, az amerikai elnök 
különmegbízottja, aki a Fe-
hér Ház felhatalmazásával 
délkelet-ázsiai körutat tett. 
hogy a vietnami amerikai 
akciók támogatására bírja 
Ausztrália, Új-Zéland, a Fü-
löp-szigetek, Japán és DM-
Korea kormányát . A saig ii 
látogatás nem volt beikta a 
az útitervbe, s Lodge ó á -
vjetnami utazására Tay. >r 
amerikai nagykövet meghí-
vása nyomán került sor. Meg-
érkezésekor a repülőtéren 
azt állította, hogy az általa 
meglátogatott országok „he-
lyeslik a dél-vietnami ame* 
rikai erőfeszítéseket". 

4500 ismert amerikai köz-
életi személyiség polgári en-
gedetlenségi mozgalmai in-
dított, 

tiltakozásul az Egyesüli 
Államok „szennyes és er-
kölcstelen indokínai hábo-
rúja miatt" 

- - jelenti a TASZSZ New 
Yorkból A mozgalom részt-
vevői — akik között olyan 
ismert személyiségek van-
nak, mint Linus Pauling 
Nobel-díjas tudós és Philip 
Randolph. az AFL—CIO 
szakszervezeti szövetség al -
elnöke — a Fehér Háznak 
is megküldött levelükben 

a fegyveres szolgálat meg-
tagadására szólítanak fel 

..mindenkit, aki hallgat Ü 
lelkiismeret szavára". 

Mint a TASZSZ megálla-
pí t ja , az amerikai törvények 
a polgári engedetlenség, 
mozgalom résztvevőinek öi 
évi börtönbüntetési és 5000 
dollár pénzbírságot helye/ 
nek kilátásba. 

A Komszomol és a/ Olasz 
Kommunis ta Pár1 ifjúsági 
szövetségének kedden Moszk-
vában kiadott közös közle-
ménye megállapítja, hogy a 
vietnami atomháborúval va-
ló fenyegetőzést csak úgy 
lehet értékelni, mint 

az egész emberiség ellen 
irányuló szörnyű provoká-
ciót. 
A közös közleményben a 

két ország kommunista, i f jú-
sági szervezete szolidaritást 
vállal a hősiesen küzdő vi-
etnami néppel és ifjúsággal 

Idén is lesz 

őszibarack-kiállítás 

A megyei tanács vb me-
zőgazdasági osztálya tanacs 
kozást hívott össze a Szege-
den megrendezendő hagyo-
mányos országos meghívásos 
őszibarack-kiállítás előkészü-
leteinek megbeszélésére. 
Kiss Sándor megyei főker-
tész ismertette az előkészü-
let tervezetét, mely szerint, 
az őszibarack- és növényvé-
d«Imi kiállítást augusztus 
6—10-xg rendezik meg Sze-
geden. 
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