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Befejeződtek a magyar-
jugoszláv tárgyalások 

Joszip Broz Tito elutazott Budapestről 
Közös közlemény 

Vasárnap este befejeződtek a magyar—jugoszláv tár-
gyalások. A magyar tárgyalócsoportot Kádár János, az 
MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a jugoszláv 
tárgyalócsoportot Joszip Broz Tito. a Jugoszláv Szocialista 
Szövetségi Köztársaság elnöke, a Jugoszláv Kommunisták 
Szövetségének elnöke vezette. 

A zárótárgyaláson közös közleményt fogadtak el. A 
közös közleményt a 2. oldalon ismertetjük. 

Vasárnap este elutazott 
Budapestről Joszip Broz Ti-
to, a Jugoszláv Szocialista 
Szövetségi Köztársaság elnö-
ke, a Jugoszláv Kommunis-
t á i Szövetségének elnöke, 
aki a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizott-
ságának és a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsá-
nak meghívására baráti láto-
gatást tett Magyarországon. 
Ajugosz láv államfővel együtt 
elutazott felesége, Jovanka 
Bros és az államelnök kísé-
retének tagjai. 

A Keleti pályaudvart és 
környékét jugoszláv, magyar 
é s vörös zászlók, szerb-hor-
Vtá és magyar nyelvű bú-
csú feli rátok díszítették. A ju-
goszláv államfő búcsúztatá-
saira több ezer fővárosi dol-
gozó gyűlt össze a pályaud-
var előtti téren, ahol csapat-
zászlóval felsorakozott a nép-
barisereg díszegysége. 
fc búcsúztatásra megjelent 

Kádár János, a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Központi 
Bizottságának első titkára és 
felesége, Losonczi Pál, a Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsá-
nak elnöke, Fock Jenő, a 
Minisztertanács elnöke, Kál-
lai Gyula, a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsának 
elnöke, Németh' Károly, a 
Központi Bizottság titkára, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagjai. Övári Mik-
lós és Pullai Árpád, a Köz-
ponti Bizottság titkárai, Ben-
kei András belügyminiszter, 
dr. Bíró József külkereske-
delmi miniszter, dr. Dimény 
Imre mezőgazdasági és élel-
mezésügyi miniszter, Falu-
végi Lajos pénzügyminiszter, 
Púja Frigyes külügyminisz-
ter, Katona Imre, a buda-
pesti pártbizottság első titká-
ra, Gyenes András, az 
MSZMP KB külügyi osztá-
lyának vezetője, s a tábor-
noki kar több tagja. Ott volt 
dr. Ziga Vodusek, a Jugo-

szláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság budapesti nagy-
követe és Tóth Elek, a Ma-
gyar Népköztársaság belgrá-
di nagykövete is. 

A díszegység parancsnoka 
jelentést tett Joszip Broz Ti-
tónak, majd felcsendült a 
magyar és a jugoszláv him-
nusz. Joszip Broz Tito Ká-
dár János társaságában ellé-
pett a diszőrség arcvonala 
előtt, s köszöntötte a katoná-
kat. Joszip Broz Tito Kádár 
Jánossal együtt elhaladt a 
búcsúztatásra összegyűlt fő-
városi dolgozók előtt, akik 
zászlócskákat lengetve hosz-
szas tapssal köszöntötték 
őket, s éltették a két ország 
népeinek barátságát. 

A vendégek ezután szívé-
lyes búcsút vettek a megje-
lent magyar közéleti veze-
tőktől. A díszegység díszme-
nete után úttörők virágcsok-
rokat nyújtottak át a ven-
dégeknek, akiket ezután Ká-
dár János és felesége, vala-
mint Losonczi Pál és Fock 
Jenő a különvonathoz kí-
sért. A szívélyes búcsúvétel 
után a jugoszláv államelnök 
különvonata a Rákóczi-indu-
16 hangjai rpellett gördült ki 
a pályaudvar csarnokából. 

Tito és kísérete hétfőn reg-
gel visszaérkezett Belgrádba. 

Ssines program 
a munka ünnepén 

Dr. Várkonyi Péter mond beszédet a szegedi nagygyűlésen 
Bárom zenekar ébreszti az 

ünnep napján, május 1-én 
Szeged lakosságát. A mun-
kásőr-zenekar többek között 
a Kiskörút, a József Attila 
sugarúi, a Szilién sugárút, a 
Csongrádi sugárút és Tarján 
dolgozóit köszönti, a MÁV 
zenekara a Hunyadi János 
sugárút meg a Petőfi Sán-
dor sugárút környékén vo-
nul át, a népi zenekar az 
újszegedi part vidám éb-
resztését vállalta. 6 és 7 kö-
zött jár ja a várost a három 
csoport. 

Az üzemek, vállalatok, in-
tézmények dolgozói, iskolák, 
főiskolák, egyetemek diákjai 
munkahelyükön gyülekez-
nek. majd hét útvonalon vo-
nulnak a Széchenyi terre. A 
menet élén a hagyományok-
nak megfelelően az idén ki-
tüntetett vállalatok, üzemek 
dolgoz:'- haladnak majd. A 
nagygyűlés 10 órakor kez-
dődik. Az idei május 1. ün-
nepi szónoka dr. Várkonyi 
Péter államtitkár, a Minisz-
tertanács Tájékoztatási Hi-
vatalának elnöke lesz. A 
mintegy órányi gyűlést ga-
lambok ezreinek felröppené-
se zárja majd. 

A színpompásnak, s emlé-
kezetesnek ígérkező ünnepi 
összejövetel után kezdődik 

S o m o g y i K á r o l y n é fe lvé te le 
Május l-re zászlókkal díszítik a kenderfonógyár épületé-

nek hotn lokzatát 
a majális Újszegeden, ahol 
ételt, italt, s játékot árusí-
tó pavilonok serege vár ja az 
ünneplő dolgozókat. A gye-
rekeket ezen túl a Vidám 
park is, ahol kedvükre szó-
rakozhatnak. Ebéd után, 
délután 3-kor kezdődik az 
újszegedi szabadtéri színpa-
don a Vidám, zenés majális 

című műsor. Ennek első ré-
szében a Szegedi Nemzeti 
Színház művészei lépnek fel. 
második részében pedig az 
ÉDOSZ Szeged táncegyüttes 
lép színpadra. A kulturális 
programot a filmszínházak, 
a színház, a bábszínház mű-
sora teszi teljessé, Május 1. 
sportműsora idén is gazdag-
nak ígérkezik. 

Á Minisztertanács 
és a SZOT vezetőinek 

megbeszélése 
Napirenden: közérdekű témák 

A Minisztertanács és a 
Szakszervezetek Országos Ta-
nácsa vezetői hétfőn megbe-
szélést tartottak, melyet 
Fock Jenő. a kormány elnö-
ke és Gáspár Sándor, a 
SZOT főtitkára vezetett. 

Megelégedéssel állapítot-
ták meg, hogy a IV. ötéves 
terv célkitűzéseinek teljesí-
tésére a feltételek biztosí-
tottak. Áttekintették a leg-
utóbbi megbeszélésükön tár-
gyalt jeladatok végrehajtá-
sát, és megállapították, hogy 
e téren megfelelő intézkedé-
sek történtek. A kormány 
határozatokat hozott a né-
pesedési helyzet javítására, 
a gyermekes családok anya-
gi támogatásának növelésé-
re, a nők és a gyermekek 
egészségének hatékonyabb 
védelmére. 

A SZOT a Munkaügyi Mi-
nisztériummal közösen ter-
vet dolgozott ki a munka-
időcsökkentés bevezetésére 
a még hátralevő területeken. 
A kormány és a SZOT kép-
viselői egyetértenek abban, 
hogy a lakosság zavartalan 
ellátása érdekében a mun-
kaidő-csökkentést a szolgál-
tatási területekre nagy kö-
rültekintéssel kell kiterjesz-
teni. 

A SZÖT képviselői meg-
elégedéssel tapasztalják, 
hogy az állami szervek meg-
felelő intézkedéseket tettek 
a fogyasztói árak tervezett 
szinten belül tartására. A 
szakszervezetek észrevéte-
leikkel és javaslataikkal 
kezdeményezöen működtek 
közre az árstabilitás és az 
árellenörzés erősítését szol-
gáló rendelkezések, kialakí-
tásában. 

A Minisztertanács és a 
SZOT vezetői megvizsgálták 
közös feladataikat aa 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának március 19—20-i ülé-
sén a munkásosztály vezető 
szerepének erősítéséről és 
helyzetének további javítá-
sáról elfogadott határozatok 
végrehajtásában. Egyetértet-

tek abban, hogy az egyik 
legfontosabb feladat az üze-
mi demokrácia továbbfej-
lesztése. Az erről szóló ha-
tározatok jelentős felelősség-
gel ruházták • fel az állami 
és gazdasági irányító szer-
veket, a SZOT elnökségé-
nek irányelvei pedig a szak-
szervezeti szerveket. 

A rendszeresen megtartott 
vállalati szocialista brigád-
vezető j tanácskozások, újítói 
értekezletek, tartalmas mun-
kásgyűlések jelzik az előre-
haladást. Még nem sikerült 
azonban elérni, hogy a mun-
kásokat. a dolgozók kollek-
tíváit mindenütt érdemben 
bevonják a vállalati és mun-
kahelyi vezetésbe. Ezért a 
jelenlegi időszakban minde-
nekelőtt az üzemi demokrá-
cia közvetlen fórumainak te-
vékenységét kell tartalma-
sabbá tenni, összhangban a 
Központi Bizottság határo-
zatával, kidolgozzák az üze-
mi demokrácia fejlesztésé-
nek részletes feltételeit és 
módszereit, meghatározzák a 
demokratikus fórumok jo-
gait és hatáskörét. 

A megbeszélés résztvevői 
foglalkoztak a dolgozók élet-
körülményeivel, munkájával 
Összefüggő hivatalos el járá-
sok ügyintézésének módjá-
val. Egyetértettek abban, 
hogy ezen a téren javítani 
kell a munkát. Ennek érde-
kében a dolgozók hivatalos 
ügyei intézését, megfelelő 
jogi tájékoztatását és jogvé-
delmének rendezését szak-
szervezeti jogsegély-képvise-
let kiépítése ú t ján kell biz-
tosítani. 

A két szerv vezetői egyet-
értettek abban, hogy tovább 
kell fejleszteni a munká-
sokkal foglalkozó személy-
zeti munkát. Javítani kell a 
szociális ügyek vállalati i rá-
nyítását. A kormány rende-
letben szabályozza a gaz-
dasági egységek vezetőinek 
ez irányú felelősségét. Elő-
segíti, hogy tervszerű kép-
zéssel nagyobb számban ke-

rüljenek munkások vezető 
beosztásokba. 

Megállapították, hogy az 
utóbbi években tett erőfe-
szítések ellenére sem meg-
nyugtató a szakmunkáskép-
zés helyzete. Megoldandó 
feladat, hogy a népgazdasá-
gi igényeknek megfelelő 
arányban segítsék elő a fia-
talok továbbtanulását a 
szakközépiskolákban és szak-
munkásképző intézetekben. 

A következő évek élet-
szinvonal-emelő intézkedé-
seinek sorában nagy szere-
pet tulajdonítanak a nyug-
díjrendszerek különbözősé-
géből adódó hátrányok ki-
küszöbölésének, elsősorban 
az alacsony összegű nyugdí-
jak emelésének. 

Megállapították, hogy a 
korábbi megbeszélések ered-
ményeképpen több intézke-
dés segítette a kedvezmé-
nyes szakszervezeti üdülte-
tés fejlesztését. így a SZOT 
lehetőséget kapott három ú j 
üdülő építésének megkezdé-
sére. Indokolt megkülönböz-
tetett kedvezményeket bizto-
sítani &z alacsony jövedel-
műek, elsősorban a fizikai 
munkások és többgyermekc-
sek. a termelőmunkában ki-
tűnt dolgozók részére, cs ez-
zel egyidejűleg a térítési di-
jakat differenciáltán megál-
lapítani. 

A Minisztertanács és a 
SZOT vezetői üdvözlik a 
munkásosztály, a dolgozók 
kezdeményezéseit. amelyek 
az MSZMP XI. kongresz-
szusa és felszabadulásunk 
30. évfordulója tiszteletére 
országosan kibontakozott 
szocialista munkaverseny-
vállalásokban nyilvánulnak 
meg. Felhívják az állami, 
gazdaság; vezetők és a szak-
szervezeti vezető szervek f i -
gyelmét arra. hogy segítsék 
elő a kongresszusi és felsza-
badulási versenyvállalások 
sikeres megvalósítását. A 
kormány az állami szervek 
feladataira a következő ülé-
sén ho z határozatot. (MTI) 

Apró Antal látogatása 
Szegeden és Vásárhelyen 

Tegnap megyenk vendége 
volt Apró Antal, a párt Po-
litikai Bizottságának tagja, 
az országgyűlés elnöke. Dél-
előtt Szegedet kereste fel, 
majd a délutáni órákban 
Hódmezővásárhelyre látoga-
tott. 

A program első állomása-
ként a megyei pártbizottsá-
gon rövid megbeszélésre ke-
rült sor, amelyen részt vett 
dr. Komócsin Mihály, a me-
gyei pártbizottság első tit-
kára, dr. Perjési László me-
gyei tanácselnök, Sípos Gé-
za. a Szeged városi, pártbi-
zottság első titkára, vala-

mint dr. Biczó György, Sze-
ged megyei város tanácsel-
nöke js. 

Ezt követően a magas ran-
gú vendég — dr. Ágoston 
József, a megyei pártbizott-
ság titkára. Sípos Géza és 
dr. Biczó György társaságá-
ban — a Kéziszerszámgyár 
szegedi gyáregységét kereste 
fel. 

Az üzem életéről, eredmé-
nyeiről Urbán Lajos igazga-
tó adott rövid tájékoztatót 
annak a megbeszélésnek 
keretében, amelyen részt 
vett Harmatos József, a 
munkahely pártszervezeté-

nek titkára, P. Szabó Ist-
ván szb-litkár, valamint a 
gyár főmérnöke, Szántó 
Győző is. 

Szép eredményekről ad-
hattak számot, Hiszen a 
nem éppen korszerű gépek-
kel. és nem mindig optimá-
lis körülmények között is 
rendszeresen fejleszteni tud-
ták termelésüket. 

Az elért eredmények do-
kumentálására néhány adat : 
a kezdeteknél 5—6 millió 
termelési értéket produkál-
tak egy évben. Tavaly vi-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

EHJen es virágozzék sz 
a Magyar IHépkö: 

eretett Hazarak, 

éAz MSZMP Központi Bízott sírira- nrai«rs M Msza * aihta» 


