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Fehér Lajos elvtárs átadta 
a vándorzászlót a Szegedi 
Konzervgyár dolgozóinak 

A miniszterelnök-helyettes átadja a 
A Szegcdi Konzervgyár dolgozói tavalyi 

eredményeikkel már tizenkettedszer érde-
melték ki a Kiváló Vállalat címet: har-
madízben a Minisztertanács és a SZOT 
vörös vándorzászlaját. s ugyancsak har-
madszor a Szocialista Munka Vállalata cí-
met. 

Tegnap délután az üzem ebédlőjében 
ünnepséget tartottak a konzervgyáriak. Ez 
alkalommal körükben üdvözölhették Fe-
hér Lajost, az MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagjat, a Minisztertanács elnökhe-
lyettesét is. Megjelent az ünnepségen 
Győri Imre. az MSZMP Központi Bizott-
ságának tagja, a Csongrád megyei pártbi-
zottság első titkára, Török László, a Csong-
rád megyei tanács vb elnöke, dr. Ozvald 
Imre. a Szeged városi pártbizottság titká-
ra. dr. Biczó György, a Szeged m. j. városi 
tanács vb elnöke és Bödi László ország-
gyűlési képviselő. Bödis József gyári párt-
titkár köszöntötte a megjelenteket, majd 
Fehér Lajos mondott avatóbeszédet. A 
nagy tapssal fogadott beszéd után a mi-
niszterelnök-helyettes átadta a Miniszter-
tanács és a SZOT vámdorzászlaját dr. Áb-
rahám Antalnenak, a gyár igazgatónőjé-
nek. Putics József, az ÉDOSZ főtitkára 
szintén gratulált a kollektíva kiváló ered-

Somosyi Károlyne 

vándorzászlót a gyár igazgatónőjének 
ményeihez; ő adta át o Szocialista Munka 
Vállalata cím elnyerését tanúsító okleve-
let. 

Ezután Fehér Lajos átnyújtotta az Élel-
miszeripar Kiváló Dolgozója kitüntetést 
Biczók Lászlónak. Dékány Máriának, Ta-
kács Istvánnak, Terhes Istvánnénak és 
Vörös Sándornak. A továbbiakban dr. Áb-
rahám Antalné számolt be az üzem ta-
valyi munkájáról, kimagasló eredményei-
ről. Többek között arról, hogy különös 
gondot fordítottak a minőség javítására — 
97.4 százalékra emelkedett az első osztályú 
termékek részaránya! —, a választékot je-
lentősen bővítették, nagymértékben nő t t ' a 
termelékenyseg. A verseny, a szocialista 
brigádok lendítő ereje volt a munkasike-
rek zaloga: a 64 szocialista brigád több 
mint 700 tagja rendre valóra váltotta fel-
ajánlásait. Sokan kaptak jutalmat: mint-
egy 250 ezer forintot osztottak szét ez al-
kalommal. 

Az ünnepség után Fehér Lajos a megyei 
párt- és tanácsi vezetők társaságában 
megtekintette a gyár üzemrészeit, elbeszél-
getett a szakemberekkel. A gyári sétán a 
dolgozók virággal köszöntötték Fehér La-
jost. aki kérésükre üdvözletet irt több bri-
gád — így a Május 1. és a Kállai Éva 
szocialista brigád naplójába. 

Sikerek és teendők 
az élelmiszer-gazdaságban 

Fehér Lajos elvtárs beszéde a konzervgyárban 

Befejeződtek 
a m a g y a r -

holland 
tárgyalások 

A magyar—holland kap-
csolatok és időszerű nem-

; zetközi kérdések szerepeltek 
| Péter János és Joseph Luns 

külügyminiszternek a hol-
j land külügyminisztérium 
1 nagy tanácskozótermében 

kedden megtartott hivatalos 
1 tárgyalásai napirendjén, A 
! nemzetközi helyzet megvita-

tásában központi helyet fog-
lalt el az európai bizton-
ság megteremtése, a szocia-
lista országok javaslata az 
európai biztonsági értekez-
let összehívására. 

A tárgyalások napirendjén 
szerepelt a két német állam 
léte és szó volt más konti-
nensek problémáiról is. 

Őszinte, barátságos, szívé-
lyes légkörben a tárgyaló-
felek nyíltan feltárták egy-
más álláspontjót. Péter Já-
nos és Joseph Luns tárgya-
lásai befejeződtek. 

A megbeszéléseket — ame-
lyen mindkét részről szakér-
tők is részt vettek — élénk 
hangulatú nemzetközi sajtó-
értekezlet követte. 

Péter János külügyminisz-
ter közölte a sajtó képvise-
lőivel, hogy mind Piet de 
Jong miniszterelnököt, mind 
Luns külügyminisztert meg-
hívta hivatalos látogatásra 
Magyarországra. Holland 
részről a meghívást elfogad- j 
ták. A látogatás időpontját 
később egyeztetik. 

Az esit órákban Péter Já-
nos külügyminiszter díszva-
csorán látta vendégül hol-
land kollégáját. Lunsot. és a 
tárgyalásokon részt vett hol-
land személyiségeket. 

Á csehszlovák ? 
nagykövetség 

sajtó-
értekezlete 

A Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság budapesti 
nagykövetsége tegnap dél-
előtt sajtókonferenciát tar-
tott. A Csehszlovákia felsza-
badulásának 25. évfordulója 
alkalmából tartott sajtóérte-
kezleten bevezető beszédet 

; Frantisek Dvorsky nagykö-
vet mondott. 

Készülődés 
május elsejére 
A szegedi gyárak, vállalatok és intézmények dolga-' 

zói készülődnek május elsejére, a munkásosztály nemzet-
közi ünnepére. Á diszítések, a jelszavas táblák az ünnepre 
egyre szaporodnak. 

kábelgyár homlokzatára kerül az ünnepet éltető 
hatalmas tábla 

10-es AKOV Bakay Nándor utcai telepén készül az 
autóbusz-pályaudvarra kerülő transzparens 

Az ünnepi gyűlés részt-
vevői nagy érdeklődéssel 
várták a Minisztertanács el-
nökhelyettesének felszólalá-
sát. 

— Meleg szeretettel kö-
szöntöm a Szegedi Konzerv-
gyár vezetőit és valamennyi 
dolgozóját — kezdte beszé-
dét Fehér Lajos — abból az 
alkalomból, hogy a múlt évi 
jó munkájukkal immár har-
madízben elnyerték a Mi-
nisztertanács és a SZOT El-
nökségének Vörös Vándor-
zászlaját. Ünnepi hangula-
tunkat csak fokozza, hogy a 
gyár ugyancsak harmad-
ízben kapta meg a „Szocia-
lista Munka Vállalata" ki-
tüntető cimet, miután már 9 

alkalommal volt „Kiváló 
Vállalat" is. 

Szívből gratulálok önök-
nek a gyár egész dolgozó 
kollektívájának az elért nagy 
sikerekért, mindenekelőtt a 
Vörös Vándorzászló újból 
való elnyeréséért. 

Ezután az üzem dolgozói-
nak elmúlt évi munkájáról 
beszélt. Hangsúlyozta, hogy 
a gyár tavaly minden gazda-
sági célját és versenyválla-
lását maradéktalanul telje-
sitette. Kiemelkedő volt a 
vállalat munkájában a mű-
szaki és gyártmányfejlesztő 
tevékenység és a vállalat 
egy-egy üzemrészében ipar-
ági kísérletező, kutató mun-

kát is folytattak. Majd igy 
folytatta: 

— Sokat tett a gyár a ma-
gyar élelmiszeripari termé-
kek versenyképességének fo-
kozásáért a külföldi piaco-
kon és hozzájárult a hazai 
választék bővítéséhez is. Az 
ú j termékek, illetve gyártási 
eljárások közül kiemelkedik 
a műanyaggal kasírozott 
alamínium üzemszerű hasz-
nálata a hűskonzervek cso-
magolásónál. E termékből 
tavaly már 290 tonnát érté-
kesítettek. Eredménnyel biz-
tatnak kísérleteik e csoma-
goló anyagnak más termé-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Ülést tartotta KISZ KB, MSZMP Bács megyei bizottsága, 
a Vasas Szakszervezet vezetősége és a SZÓI 

Április 27-én és 28-án 
ülést tartott a KISZ Köz-
ponti Bizottsága, a Bács me-
gyei pártbizottság, a Szak-
szervezetek Országos Taná-
csa, a Vas-, Fém- és Villa-
mosenergiaipari dolgozók 
szakszervezetének központi 
vezetősége. Az üléseken sze-
mélyi kérdésekben hoztak 
döntéseket. 

* 
A KISZ Központi Bizott-

sága — erdemei elismerése 
mellett — Méhes Lajos első 

1 titkárt tisztsége alól felmen-

tette és dr. Horváth Istvánt 
a KISZ KB első titkárává 
választotta. 

A Bács megyei pártbizott-
ság dr. Horváth Istvánt a 
megyei pártbizottság titkári 
funkciójából felmentette. * 

A Vas-, Fém- és Villa-
mosenergia-ipari Dolgozók 
Szakszervezetének Központi 
Vezetősége az elnökség ja-
vaslatára — érdemeinek el-
ismerése mellett — Nemes-
laki Tivadar elvtársat fel-
mentette a főtitkári tisztség 

alól és Méhes Lajos elvtár-
sat a szakszervezet főtitkárá-
vá megválasztotta. 

* 
A Szakszervezetek Orszá-

gos Tanácsa az elnökség ja-
vaslatára — a Blaha Béla 
elhunytával megüresedett 
elnöki tisztségre — Földvári 
Aladárt, a Közlekedési és 
Szállítási Dolgozok Szakszer-
vezetének elnökét a SZOT 
elnökévé választotta. A 
SZOT Nemeslaki Tivadart 
a SZOT titkárává választot-
ta. 

Éljen és virágozzék szeretett hazánk, a Magyar népköztársaság! 
(Az MSZMP KB május elsejei jelszavaiból) 


