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Éljen a szocializmus 

győzelméért harcoló 

magyar nép! 

Kállai Gyula elvtárs az Egyesült 
Gyógyszer- és Tápszergyárban 

Átadta a Minisztertanács és a SZOT vándorzászlóját 
Egymás után harmadszor nyerte el a 

Minisztertanács és a SZOT Vörös Vándor-
zászlaját az Egyesült gyógyszer- és Táp-
szergyár. A gyár egyik üzemcsarnokában 
dr. Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter 
ünnepi beszéde után a vegyipari dolgozók 
szakszervezetének főtitkára a SZOT és a 
Vegyipari Szakszervezet jókívánságait tol-
mácsolta a gyár dolgozóinak. 

Ezután Kállai Gyula, a Minisztertanács 
elnöke emelkedett szólasra. 

Méltatta a gyár dolgozóinak munkáját, 
majd beszélt az új feladatokról, a távlati 
tervekről, amelyek a vegyipar számára 
ismét az átlagnál nagyobb fejlődést tesz-
nek lehetővé. 

A vegyipar, ezen belül a gyógyszeripar 
fejlesztését, mint mondta, továbbra is ki-
emelten kezelik, arra törekszenek, hogy 
fejlődése meghaladja az ipar egésze növe-
kedésének ütemét. 

Ezután a gazdaságirányítás új módsze-
reinek kérdéseit taglalta, hangsúlyozva, 

hogy tervezési rendszerünket szigorúb-
ban tudományos alapokra kívánjuk he-
lyezni, s meg akarjuk szabadítani a sok 
felesleges adminisztratív előírástól. Kifej-
tette azt a véleményét, hogy az intézkedés 
lehetőségének, a megfelelő hatáskörnek 
ott kell lennie, ahol a megoldásra váró 
feladatok is vannak. 

Hosszabban foglalkozott gazdasági épí-
tőmunkánk legfontosabb nemzetközi fel-
télelével. a béke megőrzésének kérdésével. 
Rámutatott, hogy ennek megfelelően pár-
tunk és kormányunk továbbra is aktívan 
tevékenykedik a nemzetközi feszültség 
csökkentése, a béke megszilárdítása érde-
kében. Ezért egész népünk egyöntetű fel-
háborodással ítéli el az Egyesült Államok 
vietnami agresszióját, s vállal szolidari-
tást a szabadságukért harcoló népekkel. 

Beszéde végeztével a kormány elnöke 
a Minisztertanács és a SZOT nevében át-
adta a zászlót Vereckei Istvánnak, a vál-
lalat igazgatójának. (MTI) 

Bolgár pártmunkáskiildöttség 
látogatása Szegeden 

Nemzetközi szakszervezeti 
tanácskozást tartanak (Liebmann B. felv.) 

Magyarországon A ruhagyárban... Képünkön (balról jobbra): Konda Kojcsev, Szlávi Gavrilov. Ata-
nász Izmirliev, Végh József né, dr. Komócsin Mihály és Szabó Sándoi a nadrág-

varrást nézik, s közben szót váltanak Csatlós József ifjúmunkással 

Louis Saillant, a Szakszer-
vezeti Világszövetség főtit-
kára, aki részt vett az 
SZVSZ alapszabály-módosító 
bizottságának budapesti ülés-
szakán, szerdán az Élelme-
zési Ipari Dolgozók Szak-
tzervezetének székházában 

a nemzetközi szakszerve-
zeti mozgalom időszerű 
kérdéseiről 

tájékoztatta a magyar szak-
szervezeti vezetőket és az 
újságírókat. Ott volt az elő-
adason Somogyi Miklós, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja és Brutyó Já-
nos. az MSZMP Politikai Bi-
zottságának póttagja, a Szak-
szervezetek Ország® Taná-
csának elnöke. 

Louis Saillant a Szakszer-
vezeti Világszövetség üdvöz-
letét tolmácsolta május l-e, 
a nemzetközi munkás®ztál.y 
nagy ünnepe alkalmából a 
magyar dolgozóknak, majd 
bejelentette, hogy 

májusban Nicosiában ül 
össze a Szakszervezeti Vi-
lágszövetség Végrehajtó 
Bizottsága. 

Ezután arról szólott, hogy 
a közelmúltban Prágában, a 
monopóliumellenes akciókat 
összehangoló bizottság ülé-
sén elhatározták: nemzetközi 
szakszervezeti konferenciát 
hívnak össze. A tanácskozá-
son. amelyet 

december 14—17 közölt 
Budapesten tartanak, 

a keres kedelmi és gazdasági 
kapcsolatok fejlesztésének 
kérdéseit vitatják meg. 

A továbbiakban azzal fog-
l a l K 0 Z 0 t t , hogy a világ dol-
gozói az idén a vietnami 
nép iránti szolidaritás je-
gyében ünneplik május 1-ét. 
Elmondta: a Szakszervezeti 
Világszövetség tóbb szak-
szervezeti központtal együtt 
annak lehetőségét tanulmá-
nyozza. hosv 

delegációkat küldenek az 
Egyesüli Államokba és 
párbeszédet kezdeményez-
nek 

az amerikai szakszervezetek 
vezetőivel. Ezek ugyanis — 
a szakszervezetek közül 
egyedül a világon — nyíl-
tan helyeslik és támogatják 
a Johnson-kormány vietna-
mi politikáját. 

Megemlítetté, hogy a Szak-
szervezeti Világszövetség — 
tóbb szakszervezettel együtt 
— Indiában. Ecuadorban es 
Mali Köztársaságban 

segítséget nyújt az írástu-
datlanság felszámolásához. 

Elmondta, hogv í968-ban az 
UNESCO-val közösen nem-
zetközi kiállítást rendeznek 
a szakszervezetek kulturális 
tevékenységéről. Végül az 
SZVSZ alapszabáiy-modosító 
bizottságának most lezárult 
V. ülésszakával foglalkozott. 
Cáfolta a Szakszervezeti Vi-
lágszövetség belső válságáról 
a nyugati sajtóban napvilá-
got látott híreket, s hang-
súlyozta: a viták természe-

tes velejárójai a munkának. 
Megállapította, hogy a bu-
dapesti tanácskozáson vala-
mennyi meghívott fél rész-
vételével hasznos vélemény-
cserét folytattak, s 

több kérdésben közelebb 
jutottak a megoldáshoz. 

Sor kerül majd a Szakszer-
vezeti Világszövetség belső 
felépítésének reformjára. 
Önállóvá válnak azok a nem-
zetközi szakmai szövetségek, 
amelyek eddig az SZVSZ ta-
gozataként tevékenykedtek, s 
szó van arról is. hogy 

területi nemzetközi szak-
szervezeti szerveket hív-
nak életre. 
Louis Saillant ezután kö-

szönetet mondott a magyar 
szakszervezeteknek a domi-
nikai sebesültek meghívásá-
val is megerősített szolida-
ritásért, majd kérdésekre vá-
laszolt. (MTI) 

Brutyó János beszámolója 
a szakszervezeti küldöttség útjáról 

Brutyó Ján®, az MSZMP 
Politikai Bizottságának pót-
tagja, a Szakszervezetek Or-
szágos Tanácsának elnöke, 
szerdán a Csepel Vas- és 
Fémmüvek Szerszámgépgyá-
rában nagygyűlésen számolt 
be a kozelmúlban a Vietna-
mi Demokratikus Köztársa-
ságban és a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság-
ban járt magyar szak-
szervezeti küldöttség útjáról. 

Ezután Nguyen Minh. a 
Vietnami Demokratikus 
Köztársaság Szakszervezeti 
Tanácsának titkára, a május 
elsejei ünnepségre hazánkba 
érkezett küldöttség vezetője 
és Dinh Ba Thi. a Dél-viet-
nami Nemzeti Felszabadítás! 
Front budapesti irodájának 
vezetője szólalt fel. 

A nagygyűlés résztvevői 
végül, alapításának 5. évfor-
dulója alkalmából táviratban 
köszöntötték a Dél-Vietnam 
felszabadításáért küzdő szak-
szervezeti szövetséget. (MTI) 

Az MSZMP Központi Bi-
zottságának meghívására ha-
zánkban tartózkodó bolgár 
pártmunkásküldöttség teg-
nap, szerdán délelőtt Sze-
gedre érkezett. A küldöttség 
vezetője Atanász Izmirliev> 
a Bolgár Kommunista Párt 
Központi Bizottságának ®z-
tályvezető-helyettese. Tag-
jai: Konda Kojcsev, a Bur-
gasz megyei pártbizottság 
titkára, Sztefanov Kolev, a 
plovdivi megyei pártbizott-
ság raztályvezető-helyette-
se, Iván Sztojkov és Szlávi 
Gavrilov, a Központi Bi-
zottság instruktorai. 

A bolgár vendégeket — 
| akiket elkísért útjára Végh 

Józsefné, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának munka-
társa, és Hámori Sándor, a 
Könnyűipari Minisztérium 
®ztályvezetője — a megyei 
pártbizottságon Győri Imre, 
a megyei pártbizottság első 
titkára, Török László, a 
megyei tanács vb-elnöke, dr. 
Komócsin Mihály, a megyei 
pártbizottság titkára és Per-
jési László, a Szeged vár®i 
pártbizottság első titkára Jo-
gadta. Győri Imre tájékoz-

tatta a vendégeket Csongrád 
megyének és székhelyének, 
Szegednek életéről. Ézután 
több órán át tartott az elv-
társi, baráti eszmecsere a 
vendégek és a vendéglátók 
között. 

Délután a bolgár párt-
munkásküldóttség két cso-
portban ismerkedett a vár® 
életével. Dr. Komócsin Mi-
hály társaságában Atanász 
Izmirliev, Konda Kojcsev 
ós Szlávi Gavrilov a Szege-
di Ruhagyárat kereste fel. 
Itt a vendégeket az üzem 
vezetői, és Balog István, a 
városi párt-végrehajtóbizott-
ság tagja, a városi pártbi-
zottság ®ztályvezetője fo-
gadták. KISZ-ista lányok: 
Hetesi Rozália, Szalma Er-
zsébet, Kiss Ilona, Szőke 
Piroska és Bacsa Éva vi-
rágcsokorral kedveskedtek 
az érkezőknek. 

A gyár életéről Ábrahám 
István igazgató, Szabó Sán-
dor főmérnök és Berzsenyi 
Lajos üzemi párttitkár adott 
részletes tájékoztatót, vála-
szolt a kérdésekre. Az 
üzem 1949-ben 75 dolgozó-
val kezdte a munkát. Ma 
már a Szegedi Ruhagyár-
ban közel kétezren munkál-
kodnak. A termelés kor-
szerű, és naponként a két 
műszakban 45 ezer méter 
anyagot dolgoznak fel. 

A vendégek végigjárták a 
munkatermeket, ahol május 

l-re készülve már minden 
gépet vörös és nemzetiszí-
nű kis zászlókkal díszítettek 
fel a dolgozók. A négy® te-
remben Atanász Izmirliev 
figyelmét megragadta a fa-
liújságon a Selyem Erzsé-
bet által vezetett Béke-
brigád jó munkáját hírül-
adó írás. A Béke-brigád 
kiérdemelte a szocialista cí-
met. és vezetője tagjelölt 
felvételét kérte a pártba. Az 
üzemben látottakról a bol-
gár pártmunkáwküldöttség 
tagjai elismeréssel nyilat-
koztak. 

Sztefanov Kolev és Iván 
Sztojkov Perjési László tár-
saságában felkereste a vá-
rral tanácsot. Itt dr. Cít-i 
kós Ferenc, a varral ta-
nács vb titkára ismertette 
a város kereskedelmét, áru-
forgalmát. Ezt követően a 
vendégek megnézték az 
Üzem élelmezési Vállalat 
Jósika utcai konyháját, ahol 
Kasza Pál üzemegységve-
zető-helyett® szólt munká-
jukról. Az újszeged! Odesz-
sza-negyed kisáruházában 
tett látogatás után a Hági 
Étteremben Szabó József, a 
Vendéglátó Vállalat igazga-
tója ismertette az étterem, s 
általában a Vendéglátó Vál-
lalat szerepét. 

A késő délutáni órákban 
a vendégek a megyei és a 
várral pártvezetők társasá-
gában vár®néző körutat tet-
tek, majd visszautaztak Pu-
dapestre. 

Megkezdték az öntözést 
a Keleti Főcsatorna vizével 

A Tiszántúlon szerdán 
megkezdődött az öntözési 
idény. A Keleti Főcsatorna 
öntözőrendszeréből elsőnek a 
Herbária Gyógynövény Vál-
lalat balmazújvár®i üzeme 
kapott vizet a kamillaöntö-
zéshez. A 280 holdas kamil-
laterületen a gyógynövényt 

— a nagyobb terméshozam 
érdekében — öntözéssel ter-
mesztik. A Tiszántúli Víz-
ügyi Igazgatóság felkészült 
a további feladatokra. A ka-
milla után május első nan-
jaiban a rizsföldek kapnak 
vizet, maid a szántóföldi 
kultúrák és a legelők. 

Ünnepi előkészületek Moszkvában 
Május elsejére, a nemzetközi proletariátus nagy ünne-
pére készülnek a szovjet fővárosban. Képünkön: díszí-

tik a felvonulás színhelyét, a Vörös teret 

Teljes szolidaritás 
a vietnami néppel 

Az Akadémia e lnökségének ál lásíoolalása 
A Magyar Tudományos 

Akadémia elnöksége legutób-
bi ülésén a magyal- tudósok 
nevében a következő nyilat-
kozatot tette: 

— A Magyar Tudományos 
Akadémia elnöksége mély 
megdöbbenéssel látja, hogy 
az amerikai haderők fokoz-
zák dél-vietnami agresszió-
jukat, nyíltan és tömegesen 
használnak mérgező vegyi 
anyagokat és gázokat a dél-
vietnami lakosság ellen. 

A vietnami nép és az egész 
emberiseg békéje és bizton-
sága érdekében csatlakozunk 
ahhoz a követeléshez, hogy 
az amerikaiak mielőbb ves-
senek véget dél-vietnami ag-
resszív háborújuknak, von-
ják ki csapataikat, fegyvere-
ket, és csatlósaik csapatait 
Dél-Vietnamból. 

— A Magyar Tudomány® 
Akadémia telj® szolidari-
tást vállal a vietnami nép-
pel az agresszió elleni hő-
áes harcban. (MTI) 
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