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Kádár János fogadta Josef Klaust 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

Szerdán a kora délelőtti 
órákban az Országház épü-
letében megkezdődtek az 
osztrák—magyar tárgyalá-
sok. Az osztrák küldöttsé-
get dr. Josef Klaus kancel-
lár, a magyar delegációt 
Fock Jenő, a kormány el-
nöke vezeti. Részt vesz a 
tanácskozáson dr. Tujo Ton-
cic-Sorinj osztrák és Péter 
János magyar külügymi-
niszter. 

Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
t i tkára szerdán délelőtt a 
pá r t Központi Bizottságának 
székházában fogadta dr. Jo-
sef Klaus osztrák szövetségi 
kancel lár t kíséretének több 
tagját . A látogatásnál jelen 
volt Fock Jenő, a kormány 

elnöke és Péter János kül-
ügyminiszter. 

Kádár János szívélyes 
szavakkal köszöntötte az 
osztrák vendégeket. Klaus 
kancellár, aki a par lamenti 
tárgyalások után rövid kör-
u ta t tett gépkocsival, megte-
kintet te a Margitszigetet is. 
Budapest új jáépí tésének 
eredményeit méltatta, s 
Kádár János felhívta vendé-
ge figyelmét e munka egy 
érdekes á l lomására: az ú j -
jáépülő egykori királyi pa-
lotára. A kancellár kérdé-
sére, milyen rendeltetést 
szánnak az új jászülető pa-
lotának, Kádár János el-
mondotta, hogy ott az or-
szág kulturális életének új 
központját alakítjuk ki. 

A Duna-bizottságnál 
Klaus kancel lár és az 

osztrák küldöttség vala-
mennyi tagja ezután látoga-
tást tett a Dunabizottság 
székházában. A vendégeket 
Yaszil Bogdanov, a Bolgár 
Népköztársaság budapesti 
nagykövete, a szervezet ez-
időszerinti elnöke Kapik-
raian, a Dunabizottság szov-
jet igazgatója és Feik oszt-
r á k igazgatóhelyettes, vala-
mint Laj t i Tibor nagykövet, 
a Dunabizottság magyar t i t-
kára és a tagállamok ál lan-
dó képviselői üdvözölték. Je-
len volt a látogatásnál 
Péter János külügyminiszter 
is. 

Bogdanov nagykövet üd-
vözlő beszédében hangoztat-
ta, hogy az utóbbi időszak-
ban növekedett a Dunabi-
zottság jelentősége, munká-
jával mind nagyobb mérték-
ben hozzájárul t a dunamen-
ti népeket és országokat 
összefűző hagyományos ba-
rátság és együttműködés fe j -
lesztéséhez. 

Klaus koncellár válaszá-
ban ki jelentet te: osztrák 
részről természetszerűen 
nagymértékben érdekeltek 
abban, hogy fokozottan hasz-
nosítsák a Dunát, mint szál-
lító utat, mint energiahor-
dozót, mint a turisztikát elő-
segítő közlekedési vonalat. 

Klaus előadása az Akadémián 
Dr. Josef Klaus osztrák 

szövetségi kancellár szerdán 
délután a magyar politikai 
es kulturál is élet többszáz 
személyisége előtt A nem-
zetközi kapcsolatok aktív po-
litikája a Dunamedencében 
címmel nagy érdeklődéssel 
fogadott előadást tar tot t a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia dísztermében. 

Klaus beszédében síkra-

szállt a különböző társadal-
mi rendszerű európai orszá-
gok békés egymás mellett 
éléséért, Ausztria és Ma-
gyarország sokrétű gazdasági 
és kulturál is együttműkö-
déséért. 

* 
A magyar forradalmi mun-

kás-paraszt kormány szerdán 
este az Országházban foga-
dást adott az osztrák kancel-
l á r és felesége tiszteletére. 

Budapest és Bécs 
Budapestet és Bécset nemcsak a dalokban megénekelt 

kék Duna köti össze, hanem évszázadok sok-sok 
emléke és történése. Emelkedés és bukás összefo-

gás és viszály vál tot ták egymást közös múl tunkban. Szép 
fe jezete i re szívesen emlékezünk, míg a kevésbé szépek — 
mert ilyenek is vannak — emlékeztetőül, figyelmeztetőül 
szólnak az utókorhoz. Egy azonban bizonyos: akár sütött 
a nap, aká r felhős volt az ég, soha nem lehetett közömbös, 
mi történik a szomszédban. 

Az elmúlt huszonegynéhány esztendő nagy változásai 
természetesen kihatottak és kihatnak a két ország kapcso-
lataira is. A Magyar Népköztársaság a szocialista u ta t vá-
lasztotta, és ennek a lap ján tevékeny békepolitikát folytat. 
Békés egymás mellett élésre törekszünk valamennyi or-
szággal, ami egyben azt is jelenti, hogy különös érdekeink 
íűződnek az egyetlen tőkés berendezésű szomszéd álla-
munkkal folytatott koegzisztenciához. Ausztria államszerző-
désében örök semlegességet vállalt. Erre jó a lkalma nyílik 
földrajzi helyzetéből eredően ls, hiszen egyaránt határol-
ják a NATO-hoz, illetve a Varsói Szerződéshez tartozó 
országok. 

A Magyarország és Ausztria közötti jó viszony, ter-
mékeny együttműködés szükségessége tehát kézenfekvő. 
Mégis, sajnálatos módon a magyar—osztrák kapcsolatok 
fiosszú időn keresztül nem alakul tak a kívánatos módon. 
Most az ú j európai helyzet, a hidegháború „olvadása" jó-
tékonyan hatott a magyar-osztrák kapcsolatokra is. Évek 
óta rendszeresekké vál tak már a találkozók a két ország 
vezető ál lamférf iai között. Ausztráiban közben belpolitikai 
változások történtek, a hosszú időn át hatalmon volt nép-
párt i szociáldemokrata koalíciót egyszintű néppárt i kor-
mány váltot ta fel, a diplomáciai és miniszteri szintű 
érintkezés folytatódott. Az államközi kapcsolatok mellett 
megkezdődött az eszmecsere a különböző társadalmi szer-
vezetek között; így a két ország szakszervezetei is kül-
döttségeket cseréltek. A Budapesti Nemzetközi Vásáron, il-
letve a Bécsi Vásáron — gazdasági kapcsolatainkat jelké-
pezve — kölcsönösen nagy érdeklődést keltettek a szom-
szédok pavilonjai . A két főváros, Budapest és Bécs köl-
csönös kiállításokkal muta t ta be egymás é le té t Törekvé-
sek vannak a határment i területek sajátos kapcsolat-lehe-
tőségeinek kiaknázására. Megnövekedett a kétirányú ide-
genforgalom. Elmondhat juk tehát : az elmúlt időszak ko-
rántsem volt eredménytelen a kapcsolatok építése területén. 

A most kezdődött fontos diplomáciai esemény azonban 
mégis valami ú j a t jelent viszonyunkban. A Magyarorszá-
gon tartózkodó Klaus osztrák kancel lárnak és kíséretének 
a lka lma van tárgyalni hazánk vezetőivel és betekintést 
nyernek a „magyar ablakon". A második világháború óta 
első ízben történik meg, hogy az osztrák kormányfő Ma-
gyarországra látogat, s a hivatalos tárgyalások csúcsszín-
vonalon folynak. 

A budapesti diplomáciai vendégkönyv ú jabban meg-
lehetősen zsúfolt. Szinte mindennapossá váltak a kül-
földi á l lamférf iak látogatásai. Különös örömünkre 

szolgál azonban, hogy a szomszédos Ausztria kormányfőjé t 
ls látogatóink között üdvözölhetjük. 
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Tanácskozik a szakszervezetek 
M l kongresszusa H a t s z á z s z a v a z a ' i i o g á k ü l d ö t t 

Gáspár Sándor ismertette a SZOT beszámolóját 

n a p i r e n d e n : 
a Szakszervezetek Orszá-
gos Tanácsának beszámo-

lója a XX. kongresszus óta vég-
zett munkáról , valamint a ma-
gyar szakszervezetek soron kö-
vetkező feladatairól. 

©a számvizsgáló bizottság 
jelentése. 
a magyar szakszervezetek 
alapszabályának módosítása. 
a Szakszervezetek Orszá-
gos Tanácsának és szám-

vizsgáló bizottságának megválasz-
tása. 

Szerdán az építők Rózsa Ferenc mű-
velődési házában megkezdte munká -
ját a szakszervezetek XXI. k o n g r e s -
szusa. A budapesti és vidéki gyárak, 
bányák, üzemek, hivatalok, intézmé-
nyek dolgozóinak képviseletében több 
mint 600 szavazati jogú küldött, és 
mintegy 500 vendég foglalt helyet a 
kongresszusi teremben. Ott voltak a 
legkülönbözőbb társadalmi és tömeg-
szervezetek képviselői is. Csaknem öt-
ven országból hazánkba érkezett de-
legációk az öt világrész dolgozóinak 
üdvözletét hozták el a kongresszusra, 
ezenkívül öt nemzetközi szervezet, a 
Szakszervezeti Világszövetség, az össz-
Afrikai Szakszervezeti Szövetség, a 
Lat in-Amerikai Egységkongresszus, az 
Arab Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetsége és a Nemzetközi Munka-
ügyi Szervezet küldöttei foglaltak he-
lyet a padsorokban. 

Tíz órakor lépett a mikrofonhoz 
Blaha Béla, a Szakszervezetek Orszá-
gos Tanácsának elnöke. Javasla tára a 
küldöttek egyhangúlag megválasztot-
ták a kongresszus elnökségét. • Részt 

vett a tanácskozáson és az elnökség-
ben foglalt helyet Losonczi Pál, a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsának el-
nöke; Apró Antal, a forradalmi mun-
kás-paraszt kormány elnökhelyettese 
és Biszku Béla, a Központi Bizottság 
t i tkára, a Politikai Bizottság tagjai , 
valamint a társadalmi és tömegszerve-
zetek, az egyes szakmai szakszerveze-
tek számos vezetője, a szocialista bri-
gádok több tagja. Ugyancsak az el-
nökségben foglaltak helyet a Szakszer-
vezeti Világszövetség és az egyes or-
szágok delegációinak vezetői. 

Ezután megválasztották a küldöttek 
a kongresszus ti tkárságát, a munka 
bizottságokat, és elfogadták a napi-
rendet. Határozatot hoztak arra is, 
hogy a kongresszuson választásra ke-
rülő Szakszervezetek Országos Taná-
csa 173 tagból áll majd. Póttagokat 
nem választanak. 

A kongresszus részvevői írásban 
megkapták a szakszervezetek orszá-
gos tanácsának jelentését a XX. kong-
resszus óta végzett munkáról , a Szak-
szervezetek Országos Tanácsa szám-
vizsgáló bizottságának jelentését, va-
lamint a magyar szakszervezetek alap-
szabálymódosításának és a magyar 
szakszervezetek XXI. kongresszusa 
határozatának tervezetét. 

Blaha Béla megnyitó beszédében 
üdvözölte a küldötteket és a meghí-
vottakat. 

Ezután Gáspár Sándor, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja, a Szak-
szervezetek Országos Tanácsának fő-
t i tkára ter jesztet te elő a Szakszerveze-
tek Országos Tanácsának beszámoló-
ját. 

Somogyi Miklós, a SZOT számvizs-
gáló bizottságának elnöke terjesztet te 
elő a bizottság jelentését. Gál László, 

a SZOT t i tkára a szakszervezetek 
alapszabályának módosításáról szólt. 

Ebédszünet után' Biszku Béla, az 
MSZMP KB titkára, a Politikai Bi-
zottság tagja mondott beszédet. Ez-
után megkezdődött a vita. Felszólalt 
Koltai Endre, a Csepeli Vas- és Fém-
művek szakszervezeti bizottságának 
t i tkára, Tóth Anna, a Textil ipari 
Szakszervezetek főtitkára, Gulyás Is t-
ván, a Vasutasok Szakszervezete Köz-
ponti Vezetőségének t i tkára, Geréb 
Sándorné, a SZOT titkára, Benkö Ti-
bor, a Postás Szakszervezet soproni te-
rületi t i tkára, Szilágyi Sándor, a 
Vegyipari Dolgozók Szakszervezeté-
nek főti tkára. 

Luis Padilla, a Szakszervezeti Vi-
lágszövetség t i tkára tolmácsolta -i 
Szakszervezeti Világszövetség testvei i 
üdvözletét. Karika Kálmánné, a Pan -
nónia Szörmekikészítő Vállalat szak -
szervezeti bizottságának t i tkára után I. 
M. Valdicsenko tolmácsolta a kommu-
nizmust építő szovjet nép jókívánsá-
gait a tanácskozásnak. 

Fabók Zoltán, a HVDSZ szakszer-
vezetének főt i tkára után Nguyen Due 
Tinh, a Vietnami Szakszervezeti Szö-
vetség elnökségének tagja, ma jd Din/i 
Ba Thi, a Dél-Vietnami Felszabadí-
tási Front budapesti ál landó képvise-
letének vezetője, a Dél-Vietnam fel-
szabadításáért küzdő Szakszerve: eti 
Szövetség végrehaj tó bizottságárak 
tagja szólalt fel. A tanácskozást ma 
folytat ják. 

(Mai lapunk 3. oldalán Somogyi 
Miklós előterjesztésében ismertet jük a 
SZOT számvizsgáló bizottságának je-
lentését, Beck Sándor tájékoztatóját az 
ú j alapszabály-tervezetről. Biszku B la 
beszédét lapunk holnapi számában 
részletesen ismertetjük.) 

Á Szakszervezetek Országos Tanácsának 
beszámolója A kongresszusunk össze-

hívását megelőző szakszer-
vezeti választások során 
mintegy hárommillió szak-
szervezeti tag kereken öt-
százezer tisztségviselőt vá-
lasztott meg, több mint egy-
millió szervezett munkás 
mondott véleményt a szak-
szervezetek négyéves tevé-
kenységéről — mondotta be-
vezetőben. 

A vélemények alapján vi-
lágos, hogy mit helyeselnek 
a szervezett munkások, de 
az is, hogy a szakszerveze-
tek m u n k á j á t hol kell javí-
tani, hatékonyabbá tenni. 
Ehhez kell ú tmuta tás t ad-
nia a XXI. kongresszusnak, 
és ezt követően a szakszer-
vezetek kongresszusainak. 

A szakszervezetek, mint a 
hatalmon levő munkásosz-
tály osztályszervezetei, mun-
kájukat mindenkor a mun-
káshatalom sorsáért, nagy 
célkitűzéseinek megoldásá-
ért érzett felelősségtől mé-
lyen áthatva végezték. 

A Magyar Szocialista 
Munkáspár t IX. kongresszu-
sának programját a szerve-
zett dolgozók — amint a 
választások muta t ták — ma-
gukévá teszik és végrehaj-
tását maximálisan elősegítik. 

A továbbiakban a ha rma-
dik ötéves terv főbb célja-
it, előirányzatait ismertette, 
ma jd hangoztatta: 

— A feladat most az, hogy 
még hatékonyabban segítsük 
és karol juk feL támogassuk 
azt, ami a társadalom, az 
egyén javára van: támogas-
suk a szépet, a jót, az iga-
zat. Lépjünk fel még hatá-
rozottabban minden ellen, 
ami visszahúz. 

A szocializmus teljes fel-
építése bonyolult, sokrétű 
folyamat. Ma az osztály-
harcban a feladatok jobb és 
eredményesebb elvégzése a 
legigazabb hazafi/is és for-
radalmi cselekedet. 

A re ferá tum ezután há-
rom kérdéscsoport elemzésé-
re tért ki: 

A reform 
néhány kérdéséről 
A szakszervezetek részt 

vettek a gazdaságirányítási 
rendszer r e fo rmjának kidol-

gozásában és annak céljával 
egyetértenek. 

A reform: eszköz szocia-
lista rendszerünk gazdasági 
erejének növelésére, az élet-
és munkakörülmények javí-
tására: 

— A gazdasági reform a 
dolgozók számára közvetle-
nül azt is jelenti, hogy na-
gyobb beleszólási jogot kap-

nak az üzemek életének ala-
kításába. Megnövekednek 
tehát az üzemi demokrácia 
érvényesülésének lehetős > 
gei, ami tovább növeli a 
szakszervezetek felelősségit 
és feladatait . 

Az a tény, hogy a vállala-
ti és közvetlen munkahelyi 
célok minden dolgozó szá-
mára világos feladatot je-
lölnek meg, megnöveli a 
gazdálkodás hatásosságát. 
Ehhez közvetlenül és szoro-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

R M s z á r a ú résztvevővel nyitja kapuit 
a Szegedi Ipari Vásár és Kiállítás 

Szerdán délelőtt Arvai Jó-
zsef, a Szeged mj . városi ta-
nács vb elnökhelyettese és 
Zombori. János, a tanács ipa-
ri osztályának vezetője tá jé-
koztatta a saj tó képviselőit 
a Szegedi Ipari Vásár és Ki-
állítás előkészületeiről. El-
mondták, hogy idén több 
mint száz iparvállalati szö-
vetkezet és magánkisiparos 
vesz részt a vásáron és ki-
állításon, majd reszletesen 
ismertették az előkészülete-
ket és a várha tó eseménye-
ket. 

A résztvevők száma 105, s 
ezzel véglegesenlezárult a je-
lentkezés. Ilyen nagy érdek-
lődés még nem nyilvánult 
meg a Szegedi Ipari Vásár 
és Kiállítás iránt, s a részt-
vevő vállalatok száma igy re-
kordnak számít. Többen is 
eljöttek volna a seregszem-
lére, de sajnos a rendezőség 
már nem tudott eleget tenni 
a kéréseknek, mer t minden 
hely foglalt. A kiállítók így 
oszlanak meg: a minisztéri-
umi iparból 23 vállalat, a ta-
nácsi iparból 26 vállalati a 
szövetkezeti iparból 27 ktsz, 
a magánkisiparból 10 kisipa-

Sajtótájékoztató 
a városi tanácsnál 

ros, míg egyéb területről 3 
kiállító jelentkezését fogad-
ták eL 

Az idén első ízben kül-
földi résztvevőkkel bővül a 
Szegedi Ipari Vásár és Kiál-
lítás, mer t 13 szabadkai vál-
lalat is ott lesz a résztvevők 
közötti Viszonzásképpen a 
szabadkai ipari kiáll í tásra 
ugyancsak 13 szegedi válla-
lat képviseli környezetünk 
iparát. A jugoszláv vállala-
tok a Kamara-színház te r -
meiben ál l í t ják ki termékei-
ket : elsősorban textíliát, 
bőr- és szőrmeárut, kerékpá-
rokat, konzerveket, csokolá-
dékat, cipőket és húskészít-
ményeket muta tnak be. 

A szegedi üzemek — egye-
bek között — kender- és len-
árukat , konzerveket, hang-
szereket, motorutánfutót , 
nyomdai termékeket , üveg-
éi porcelán árukat, bútorokat, 
borokat és elektromos be-
rendezéseket muta tnak m a j d 

be többek között a szabad-
kai ipari seregszemlén. 

Az idei vásár hasznos terü-
lete körülbelü 1000 négyzet-
méterrel nagyobb lesz, mint 
a tavalyi volt. A Fáklya 
filmszínház udvarán a MÉK 
finanszírozásával felépítenek 
egy 400 négyzetméter alapte-
rületű kiállítási csarnokot. A 
csarnok állandó jellegű lesz, 
vasszerkezetből készül és 1,1 
millió forintba kerül. Első 
alkalommal itt á l l í t juk ki a 
bútoripar termékeit , ma jd a 
vásár u tán őszibarack-, bor-
és virágkiállítást rendeznek 
a csarnokban. A téli idő-
szakban is hasznosítani lehet 
majd e nagycsarnokot, mer t 
a kereskedelmi szerveknek 
raktározási célokra bérbead-
ják az épületet. 

A vásár rendezőblzottsága 
már megkezdte a propagan-
da előkészületeit is. A vá-
sár szervező bizottsága min-
dent megtett annak érdeké-
ben, hogy a nyitásra — jú-
lius 15-re minden rendben 
legyen. A kiállítás július 23-
ig t a r t j a nyitva kapui t és az 
idén elsőízben lehet m a j d 
vásárolni a helyszínen is. 
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