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Békénkért 
közös erőfeszítéssel 

Befejeződött a békekongresszus — állásfoglalás 
Megválasztották a tisztségviselőket 

Elutazott Hafez A!-Asszad 
A tárgyalásokról közös közleményt adtak ki 

Szonbaton az Országos Béketanács be-
számolójának vitájával, hozzászólásokkal 
folytatta munkáját az Országház kong-
resszusi termében a IX. magyar békekong-
resszus. Az elnökségben foglaltak helyet: 
Benke Valéria, a Társadalmi Szemle szer-
kesztő bizottságának elnöke, Sarlós Ist-
ván, a Hazafias Népfront Országos Taná-
csának főtitkára, az MSZMP Politikai Bi-
zottságának tagjai; Kállai Gyula, a Haza-
fias Népfront Országos Tanácsának elnöke, 
Marjai József, a Minisztertanács elnök-
helyettese, valamint politikai, társadalmi 
és kulturális életünk más, ismert személyi-
ségei, a termelőmunka élenjáróinak kép-
viselői. 

Timmer József, a SZOT titkára, az Or-
szágos Béketanács tagja a magyar szak-
szervezetek, több mint négymillió szerve-
zett dolgozó nevében köszöntötte a tanács-
kozást. 

— A magvar szakszervezeti mozgalom 
vallja és vállalja mindazt, ami ezen a 
kongresszuson a béke ügyében, az em'oerek 
boldogulása, a társadalmi haladás érde-
kében elhangzott — mondotta. — A 
munkásosztály hazánkban és világszerte 
egyaránt a háború ellen, a békéért har-
colók első soraiban menetel. A dolgozó 
emberiség, a szervezett munkásság mindig 
magán érezte és viselte a háború legsú-
lyosabb terheit. Ezért eszmélése és tudatos 
fellépése első pillanatától a béke, az igaz-
ságos béke elérésének és megteremtésének 
gondolata vezérelte. A világ munkásosz-
tályának eddigi legnagyobb, legszélesebb 
képviseleti fóruma, a IX. szakszervezeti 
világkongresszus ez év áprilisában ismé-
telten hitet tett a béke ügye mellett, és 
programot fogadott el az ezzel kapcsolatos 
tennivalókról. 

Ezután Somlyó György Kossuth-díjas 
költő saját , a kongresszusra írott versét 
mondta el, amelyet a két nagy író: Jókai 
Mór és Victor Hugó emlékének ajánlott. 
Majd Puskás Sándor tanár (Vas megye) 
felszólalása után Benke Valéria emelke-
dett szólásra. (Beszédét rövidítve ismer-
tetjük.) 

Á továbbiakban Szakonyl János egye-
temi adjunktus (Veszprém m.); Palotay 
Sándor, a szabadegyházak tanácsának el-
nöke; Apáti Zoltánná a Dombóvári Kesz-
tyűgyár munkása; Simái Mihály akadémi-
kus, az ENSZ-társaságok világszövetségé-
nek elnöke, az OBT alelnöke; Horváth 
József, a Csepeli Szerszámgépgyár lakato-
sa; Szobó Gyula, a Tháüa Színház mű-
vésze; Zsebők. Zoltán egyetemi tanár, az 

OBT alelnöke; Szlobodnik Endre oroszlá-
nyi vá já r ; Berencsy György budapesti ku-
tatóorvos; Kiss Lajos vezérőrnagy, az 
MHSZ főtitkára; Szalay Zsolt budapesti 
újságíró és Nádor György, az Állami I f jú -
sági Bizottság titkára szólalt fel és fe j -
tette ki a békeharccal kapcsolatos véle-
ményét. Ezután a vitát lezárták, majd 
Sebestyén Nándorné, az Országos Béketa-
nács főtitkára összegezte az elhangzotta-
kat, az 51 felszólalás gondolatait. A töb-
bi között megállapította: — A felszólalók 
meggyőzően tárták a kongresszus plénuma 
elé népünknek a haza és az emberiség 
iránti magas fokú felelősségérzetét, tenni-
akarását, a munka és a béke szoros együ-
vé tartozását, a szocialista építésben való 
helytállás döntő jelentőségét. 

Sebestyén Nándorné válasza után a 
kongresszus egyhangúlag elfogadta az Or-
szágos Béketanács jelentését a két kong-
resszus között végzett munkáról, vala-
mint a szóbeli kiegészítés és a vita össze-
foglalóját 

Darvasi István, a szerkesztő bizottság 
vezetője ismertette a IX. magyar béke-
kor.gresszus állásfoglalás-tervezetével kap-
csolatban elhangzott észrevételeket. A 
módosításokkal a küldöttek egyetértettek, 
s a dokumentumokat egyhangúlag elfo-
gadták. 

Hantos Jánosnak, a jelölő bizottság ve-
zetőiének indoklása után a kongresszus 
küldöttei megválasztották az új, 287 tagú 
Országos Béketanácsot. Az ezt követő szü-
net ideje alatt megtartotta első ülését az 
újjáválasztott Országos Béketanács, s 
megválasztotta tisztségviselőit. 

Az ismét összeülő kongresszust Hantos 
János tájékoztatta a testület döntéseiről. 

A IX. békekongresszus állásfoglalást fo-
gadott el, melyet lapunk 2. oldalán ismer-
tetünk. 

* 
A IX. magyar békekongresszus — amely-

nek második napján Nagy Mária és Ré-
czei László elnökölt — az Országos Béke-
tanács ú j főtitkárának és ú j elnökének 
zárszavával ért véget. Kovács Béla és Se-
bestyén Nándorné — a kongresszus állás-
foglalásának szellemében — a 30 eszten-
dős magyar békemozgalom eredményes 
munkájának folytatását jelölte meg a jö-
vő feladataként. 

A kétnapos tanácskozás záróakkordja-
ként a kongresszusi teremben — a Ma-
gyar Rádió Gyermekkórusának tolmácso-
lásában — felhangzott Kodály Zoltán bé-
kedala. t 

Benke Valéria beszéde 
Tisztelt Békekongresszus! 
Kedves Barátaink! 
Amikor fölszólalásomban 

én is csatlakozom a beszá-
moló és az eddigi fölszóla-
lások megállapításaihoz, a 
magyar békemozgalom mun-
kájának egészében véve 
pozitív mérlegéhez, pártunk 
Központi Bizottságának kö-
szöntésével együtt azt a kí-
vánságot is tolmácsolom: 
folytassák a magyar béke-
mozgalom résztvevői mun-
kájukat az eddigiek szelle-

tekintélyű személyiségei for- emésztő haditechnikában — 
dúltak felrázni akaró sza- kívánja meggyőzni a maga 
vukkal a népekhez — kez- értékeiről az embereket, 
detben nem tekintette for-
dulatnak, még mérföldkő-
nek is alig. A jelenkori bé-
ketörekvések sikerének elő-
feltétele az a történelmi for-
dulat volt, amely Október-
rel, a Szovjetunió megszüle-
tésével kezdődött, és a szo-
cialista országok sorának 
létrejöttével folytatódott 

A békemozgalom kedve-

hanerh a békés építés, az 
alkotó munka lehetőségeivel 
és eredményeivel. 

Az enyhülés e három erő-
forrására tekintve, optimis-
tán felelhetünk arra a kér-
désre: van-e realitása ma a 
fegyverkezés megállításának, 
majd olyan megállapodások 
kikényszerítésének, amelyek 
a jelenlegi erőegyensúlyt 
megtart ják ugyan, de egy 
alacsonyabb szintre csök-
kentik a fegyverzetet. Innen 
vezethet az út a lefegyver-

zőbb talajon dolgozhat most, 
mében, de időszakunk kö- kedvezőbb lehetőségei nyíl-
veteiményeinek megfelelő n a k arra, hogy a közvéle-
sokoldalúsággal. menyre hasson. E közvéle-

A Szovjetuniót az egész m ény nyomásával kell kény- z é s - m a l d a nagy emberi 
emberiségért érzett felelős- s z e r í t ő erőt találnunk arra, cé^ a fegyverek^ es háborúk 
ség vezérelte, amikor a bé- hogy a kormányok ne tud-

ják kivonni magukat a le-
szerelés parancsoló követel-
ménye alól. Ez az előfelté-
tele a háború nélküli világ-
nak. Már nem egyszerűen 
háború nélküli állapotot 
óhajtunk — amelyet azon-
ban még fenyegetések, gaz-

kés egymás mellett élésnek 
megfelelő nemzetközi kap-
csolatok normáinak kidol-
gozását javasolta az első-
rendű kérdés, a háború ki-
iktatása érdekében. Erről 
gondolkodva, tanácskozva 
két kérdésre kell a választ 

nélküli világ felé. 
A mai korszak kevesebb 

egyéni áldozatot kíván — 
mutatott rá Benke Valéria 
—, mint a 30 év előtti in-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Szombaton elutazott Buda-
pestről Hafez Al-Asszad, az 
Arab Újjászületés Szocialista 
Pár t jának főtitkára, a Szíriai 
Arab Köztársaság elnöke, aki 
Kádár Jánosnak, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottsága első t i tkárá-
nak és Losonczi Pálnak, a 
Népköztársaság Elnöki Taná-
csa elnökének meghívására 
hivatalos, baráti látogatást 
tett hazánkban. A szíriai ál-
lamfővel együtt elutazott fe-
lesége, Aniszah Al-Asszad, 
továbbá az elnök kíséretében 
levő Mahmud Al-Ajubi, az 
Arab Újjászületés Szocialista 
Pár t ja nemzeti vezetőségének 
tagja, a Haladó Nemzeti 
Front elnökhelyettese, Abdel 
Halim Khaduam miniszter-
elnök-helyettes, külügymi-
niszter, Monammeu Al-Imadi 
gazdasági és külkereskedelmi, 
miniszter. 

A Ferihegyi repülőtéren 
több ezer fővárosi dolgozó 
gyűlt össze az ünnepélyes 
búcsúztatásra. A betonon ka-
tonai díszzászlóalj sorakozott 
fel csapatzászlóval. 

A búcsúztatásra megjelent 
Kádár János, az MSZMP KB 
első titkára és felesége, Lo-
sonczi Pál, az Elnöki Tanács 
elnöke és felesége, Gyenes 
András, az MSZMP KB tit-
kára, Trautmann Rezső, az 

Elnöki Tanács helyettes el-
nöke, Katona Imre, az El-
nöki Tanács titkára. Szekér 
Gyula, a Minisztertanács el-
nökhelyettese, Púja Frigyes 
külügyminiszter, Czinege La-
jos hadseregtábornok, honvé-
delmi miniszter, Biró József 
külkereskedelmi miniszter, 
Romány Pál mezőgazdasági 
és élelmezésügyi miniszter, 
Soltész István kohó- és gép-
ipari miniszter, Szépvölgyi 
Zoltán, a Fővárosi Tanács el-
nöke, Szikra László, a Ma-
gyar Népköztársaság damasz-
kuszi nagykövete, s a politi-
kai élet több más vezető sze-
mélyisége. Jelen volt a bú-
csúztatásnál Saddik Saddikni, 
a Szíriai Arab Köztársaság 
budapesti nagykövete. Ott 
volt a budapesti diplomáciai 
képviseletek sok vezetője és 
tagja is. 

Hafez Al-Asszad Kádár 
János társaságában ellépett 
a díszzászlóalj előtt, és kö-
szöntötte a katonákat. A ven-
dégek elhaladtak a búcsúzta-
tásra eljött fővárosiak hosszú 
sorai előtt. A budapesti dol-
gozók szíriai és magyar 
zászlókkal integetve, szere-
tettel, igaz barátsággal bú-
csúztak a szíriai nép küldöt-
teitől. Hafez Al-Asszad szí-
vélyes búcsút vett a magvar 
közéleti vezetőktől és a dip-

lomáciai testület tagjaitól.. Az 
ünnepélyes búcsúztatás a 
díszzászlóalj díszmenetével 
fejeződött be, majd a szíriai 
vendégek repülőgépe a ma-
gasba emelkedett. 

• 

Közös közleményt adtak kt' 
Hafez Al-Asszadnak ma-
gyarországi hivatalos, bará-
ti látogatásáról, melyben, a 
többi között a két fél meg-
elégedéssel állapította meg, 
hogy a megtárgyalt kérdé-
sekben nézeteik azonosak, 
vagy közel állnak egymás-
hoz. 

Hafez Al-Asszad elnök 
magyarországi látogatása 
hozzájárult a két állam kö-
zötti kölcsönös megértés-
hez, a magyar és a szíriai 
nép barátságának és szoli-
daritásának erősítéséhez. 

Hafez Al-Asszad köszöne-
tét fejezte ki azért a ven-
dégszeretetért, amelyben őt, 
feleségét és kíséretét része-
sítették. Kádár Jánost. a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottságának 
első titkárát és Losonczi 
Pált, a Magyar Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának el-
nökét hivatalos, baráti láto-
gatásra hívta meg a Szíriai 
Arab Köztársaságba. A 
meghívást köszönettel e ' fo-
gadták. 

Kevesebb létszámmal 
jobb eredmények 

Fejlesztések a gyufagyárban 
Sokan emlékeznek még ar-

ra a furcsa állapotra, amely-
ben néhány éve a gyufa is 
előlépett a nagy becsben tar-
tott hiánycikkek sorába: a 
magyar gyufaipar a hetve-
nes évek elején különböző 
okok miatt nem tudta ellát-
ni a hazai keresletet. Ekkor 
kezdtek hozzá a Gyufaipari 
Vállalat két gyárának — a 
budafoki és a szegedi gyufa-
gyárnak — nagyarányú re-
konstrukciójához. Ennek ke-
retében a gyufagyártó gépe-
ket nagy teljesítményű auto-
mata gépsorokkal cserélték 
feL 

A vállalat szegedi gyárá-
ban 80 millió forint értékű 
részleges rekonstrukciót vé-
geztek. Ennek köszönhetően a 
gyufagyárban — mint Ko-
vács József üzemvezető el-
mondta — megszűnt a mun-
líaerőhiány. A magyarázat 
egyszerű: a munkaigényes 
műveleteket átvették az auto-
maták, s most például van 
olyan üzemrész, ahol a tech-
nológiaváltást is jelentős gé-
pesítés nyomán ugyanannak 
a munkadarabnak a gyártá-
sához a korábbi létszámnak 
a harmadrésze is elegendő, 
ugyanakkor a kevesebb dol-
gozó a dupláját termeli, mint 
az előző kollektíva. 

A szegedi gyufagyár terve 
1978-ra 31S millió doboz gyu-
fát írt elő, s már eddig 4 
millióval többet készítettek el. 

A KMP 60. évfordulójának tiszteletére készült el a töl t i -
automata 

keresnünk. Az első: van-e dasági és szellemi vesztesé-
reális lehetőség a háborúk 
kiiktatására. A második: 
mit kall tennünk azért, hogy 
e lehetőség valósággá vál-
jék. 

A világ közvéleménye a 
30 évvel ezelőtti wroclawi 
értelmiségi találkozót — 
jóllehet az emberi kultúra 
és tudomány nemzetközileg 
kiemelkedő, ismert és nagy 

gek terhelnek —. hanem a 
nemzetközi kapcsolatok 
olyan ú j rendjét, amely a 
népek önálló döntési jogát 
garantálja a maguk válasz-
totta úthoz; amely a társa-
dalmi rendszerek előnyei 
vagy hátrányai felől, nem 
a harcmezőn vagy a légi-
csatákban — és az egyre 
nagyobb költségeket fel-

KGST bízoltság ülése 
Simon Pál Kubába utazott 

A KGST fémkohászati ál- zetésével delegáció utazott 
landó bizottságának decem- K u b á b f v , , . . . . . , . _ 

, , ,, _ Az értekezleten többek kö. 
ber 4-en Havannaban meg- 2 Ö t t megtárgyalják a színes-
nyító 49. ülésére dr. Simon fém-termelés és -ellátás fej-
Pál nehézipari miniszter ve- lesztésének kérdéseit, (MTI) 

A termelés növelését a 
gyár kollektívájának felaján-
lásai is segítették. 

A KMP megalakulásának 
60. évfordulójára készült el 
az a töltőautomata, amelyet 
a tmk szocialista brigádjai — 
saját rezsire történő beruhá-
zásaként — sok túlórával 
gyártottak. Az ú j automata 
jövőre áll termelésbe. 

Jelentős megtakarítást ér-
tek el alkatrészgyártással is. 
Az ugyancsak importból szár-
mazó részegységek elkészíté-
se — szál berázó, automata 
vezérlőpult — a harmadik 
negyedévig 1,6 millió forint 
kiadástól kímélte meg a gyá-
rat. 

A gyufagyári változások 
azonban nem csupán a ter-
melékenység javításával füg ; 

genek össze. Nagymértékben 
hozzájárul a jó munkahelyi 
közérzethez az új , higié-ikua 
üzemcsarnok, étkezde és a 
nemrég befejezett kulturális 
épület és KISZ-klub, ame-
lyet sok jó ötlettel és nem 
kevésbé sok társadalmi mun-
kával építettek. Kevés üzem 
dicsekedhet azzal, hogy a 
munkába induló dolgozó'nak 
meleg reggelit szolgáltat, 
munka közben pedig a mun-
kásoknak a géphez viszi a 
kávét. Apróság, mégis sokat 
jelent. 

Mint ahogy az is: a gyu-
fagyári dolgozók közül sen-
kinek a gyereke nem kapott 
elutasító határozatot óvodai 
felvételének ügyében. A gyár 
saját óvodájába, bölcsődéjébe 
45 gyermek jár . 


