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A világközvélemény nagy jelentőséget 
tulajdonít Hruscsov és Macmillan 

úiabb megbeszéléseinek 
Változatlanul élénk érdeklődés melleit fo yik 

az ENbZ-közgyülés vitá/a 
Az ENSZ New York-i székházának gyűléstermében 

szerdán is tömött padsorok mellett mondották el beszédei-
ket a felszólaló delegátusok. Az érdeklődés változatlanul 
az öthatalmi javaslattal kapcsolatos megnyilatkozásoknak 
szólt, annak, hogy a felszólaló delegátusok milyen véle-
ményt fejtenek ki Hruscsov és Eisenhower indítványo-
zott találkozásáról, továbbá a K í n a i Népköztársaság ENSZ-
tagságának kérdésében, amelyben szerdán délután szintén ghiu-Dej, 
tovább folytatódott a vita. 

Sokat beszélnek New Yorkban Hruscsov és Macmil-
lan keddi, második találkozójáról is s változatlanul nagy 
terjedelemben és kedvezően kommentálja a világsajtó 
Kádár János elvtárs hétfőn elhangzott beszédét is. 

A Pravda arerdai szó m i ban I özo te 

K> dár János elvtára beszedet 

Kádár János elvtársnak, a 
magyar ENSZ-küldöttség ve-
vetőjének az ENSZ-közgyű-
lés október 3-i ülésén el-
hangzott beszédét szerdán 
mintegy másfél oldalon köz-
li a Pravda. »Oldjuk meg az 
emberiség létkérdését* —ez-
zel a címmel ismerteti a lap 
Kádár elvtárs felszólalását 
A Pravdában megjelent fény-
kép a magyar ENSZ-kül-
döttség vezetőjét a beszéd 
elmondása közben ábrázolja. 

sorban a leszerelés kérdését 
vitatta meg. Arról is tanács-
koztak, milyen formában le-
hetne folytatni a leszerelési 
tárgyalásokat 

Hruae ov kedden 
nugyaikerü 

fogaddal adott 
Netv Yor ban 

Hruscsov, a 

Dr. Münnich Ferenc elvtárs: 

szovjet mi-
A TASZSZ New York-i je- nisztertanács elnöke, az 

lentése alapián Kádár elv- ENSZ-közgyűlés 15. üléssza-
társ beszédét bő kivonatban kán résztvevő szovjet kül-
ismer'eti valamennyi szerda döttség vezetője kedden a 
reaaeli központi szovjet lap. New York-i szovjet ENSZ-

Nagy terjedelmet szentelt képviseleten nagyszabású fo-
Kádár János elvtárs hétfőn gadást adot t A fogadáson 
elhangzott beszéde ismerte- részt vettek a közgyűlés 
tésének a lengyel saj tó is. ülésszakára érkezett küldött-

A szerdal lengyel lapok 
megállapítják, hogy a ma- íépefc vezetői, kulugymimsz-
gyar küldöttség vezetője ' terek, külföldi államok ál-
érintette az ENSZ előtt álló landó ENSZ-képviselői, az 
legfontosabb kérdéseket és enSZ-titkárság vezetőségé-
képet adott a Magyar Nép- . . . . 
köztársaság politikai, gazda- nek ta^ai- az "^erikái uz-
sági és kulturális fejlődésé- let> körök és közélet képvi-
ről. Részletesebben ismerte-
tik a beszéd külpolitikai vo-
natkozásait. Kiemelik azokat 
a részleteket, amelyekben 
Kádár elvtárs a magyar kül-
döttség nevében támogatja a 
Szovjetunió leszerelési ja-
vaslatait, valamint a Kinai 
és a Mongol Nénköztársaság 
felvételi kérelmét. 

A lapok naevobb részt 
szentelnek Kádár elvtárs 
szavainak az úgynevezett 
»magyar kérdés i rő l . Idézik 
azt a megállapítást, hogy a 
kérdés napirendre tűzése el-
lenséges akció a Szovjetunió 
és a Magyar Népköztársaság 
ellen, s hidegháborús célt 
szolgál. 

Hruscsov találkozott 
MacmiUan-nel 

Hruscsov szovjet minisz-
terelnök kedden délután fel-
kereste szállásán Macmillant, 
az angol küldöttség vezető-
jét. A hírügynökségek köz-
lése szerint 

a két államférfi csaknem 
másfélórás megbeszélést 
folytatott 

Az eszmecsere magyar idő 
szerint 21 órakor ért véget. 

A Waldorf Astoria Szálló-
ból kilépő szovjet miniszter-
elnök mosolyogva közölte az 
újságírókkal, hogy tárgyalá-
sai -igen hasznosak-* voltak. 

Az angol miniszterelnök 
lekísérte kocsijához Hrus-
csovot és barátságosan ke-
zet szorított vele. 

Később az angol küldött-
ség szóvivője közölte, hogy 
Maunillan és Hruscsov első-

seiéi, szovjet és külföldi új-
ságírók. 

A vendégek között voltak: 
Mehmet Shehu, az albán. 
Todor Zsívkov, a bolgár, Ká-
dár János, a magyar, W. G o 
mulka, a lengyel, G. Gheor-

a román, A. No-
votny, a csehszlovák kül-
döttség vezetője, Gromiko 
szovjet külügyminiszter, Pod-
gornij, az ukrán, Mazurov, 
a belorusz küldöttség vezető-
je, Mohamed Naim afgán 
minisztere'nökhelyettes és 
külügyminiszter, Walter 
Nash új-zélandi, Lumba ga-
boni miniszterelnök, Noro-
dom Szihanuk kambodzsai 
államfő, Nehru indiai mi-
niszterelnök, Sukarno indo-
néziai köztársasági elnök. 
Szaeb Szalam libanoni mi-
niszterelnök. Mulai Hasszan 
marokkói trónörökös, minisz-
terelnökhelyettes, Hassazan 
herceg, a jemeni küldöttség 
vezetője, valamint Csicsel, a 
Kongói Köztársaság (volt 
Francia-Kongó) miniszterel-
nökhelyettese, Coulibaly, az 
Elefántcsontpart Köztársa-
ság miniszterelnökhelyettese, 
Krim Belkaszem, az ideigle-
nes algériai kormány mi-
niszterelnökhelyettese. 

A fogadáson jelenvolt több 
mint negyven külügyminisz-
ter, küldöttségvezető és ál-
landó ENSZ-képviselő, Dag 
Hammarskjöld, az ENSZ fő-
titkára, Boland, az ENSZ-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Szegedi üzemek a kiviteli tervek teljesítéséért 

Jól haladnak az exportszállítások 
Az exporttervek teljesíté-

sének szükségességét nem 
kell különösebben hangsú-
lyozni. Téved, aki azt hiszi, 
hogy az export csupán a 
külföldi átvevőknek jelent 
hasznot, előnyeit elsősorban 
mi magunk élvezzük. A 
népgazdaság számára fontos 
a szegedi üzemek munkája, 
és ezt át is érzik vezetők, 
dolgozók egyaránt. A há-
roméves terv feladatainak 
elvégzése az exporttervek 
maradéktalan teljesítését is 
jelenti. 
K É T E Z E R P A R C I P Ő 

T E R V E N F E L Ü L 

A különböző éveleji ne-
hézségek leküzdése után a 
Szegedi Cipőgyárban meg-
szilárdult az exporttervek 
teljesítésének fegyelme és a 
harmadik évnegyed már 
igazán szép eredményekkel 
kecsegtet. Júliusban és au-
gusztusban ugyanis több 
cipőt gyártott az üzem kivi-
telre, mint az előírás. Ezek-
ben a napokban pedig mar 
a negyedéves tervet is telje-
sítették. 

A hátralévő idő alatt 
tr.ég mintegy kétezer par 
exportcipö gyártása várható: 
ezer pár túlteljesítést a 
munkaverseny során vállal-
tak, a másik ezer párat pe-
dig a negyedik negyedévről 
hoztak előre. 

Az exportterv teljesítése, 
sőt túlteljesítése azért sike-
rülhetett ilyen jol a cipő-
gyárban, mert a gondos 
munka és az aljazóban fel-
szerelt automata csúszópá-
lya ütemesebbé tette a ter-
melést és ez előnyösen ha-
tott az áruk minőségére is. 
A gyárban egyre nagyobb 
az exportképes cipők rész-
aránya. 

V A S Ö N T V É N V 
K Ö Z V E T E T T E X P O R T R A 

A Szegedi Vasöntöde ter-
mékeinek hatvan százaléka 
közvetett úton exportra ke-

Pártunk és kormányunk 
nagy figyelmet fordít gyermekeink, 

fiataljaink nevelésére 
Megkezdődött ar. or»*ágos g y e r m e k - és i f j ú s á g v é d e l m i 

tanács k o n f e r e n c i á j a 
Szerdán a Magyar Tudományos Akadé-

mia dísztermében megkezdődött az orszá-
gos gyermek- és ifjúságvédelmi tanács két-
napos konferenciája. A konferenciát dr. 
Münnich Ferenc, a forradalmi munkás-
paraszt kormány elnöke, az országos gyer-
mek- és ifjúságvédelmi tanács elnöke nyi-
totta meg. 

— A konferencia előkészítése során — 
mondotta — bennünket is meglepett az a 
rendkívüli érdeklődés, amely az állami és 
társadalmi szervek részéről a legszélesebb 
körben megnyilvánult. 

Ezen a kétnapos tanácskozáson a 
gyermek- és ifjúságvédelem önzetlen 

munkásai vesznek részt, 
akik nap, mint nap szerényen, csendben 
folytatják a szocialista humanizmustól át-
hatott tevékenységüket, segítik a bajba-
jutott gyermekeket, felvilágosító munkát 
fejtenek ki társadalmunkban és küzdenek 
a múlt rendszer minden káros maradvá-
nya ellen. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt és 
a kormány nagy figyelmet fordít gyer-
mekeink. fiataljaink nevelésére, élet-

körülményeik fokozatos javítására. 
A gyermekvédelmi intézmények hálózatá-
nak fejlesztése, az anyagi feltételek javí-
tása, az egészségügy terén elért fejlődés, 
a 14—lg éves fiatalkorúak foglalkoztatása 
és továbbképzése, nem utolsósorban a köz-
nevelés egész rendszerének megjavítását 
célzó iskolareform, amelynek téziseit dol-
gozó népünk most vitatja meg széles kör-
ben, és sok egyéb kisebb-nagyobb jelentő-

ségű intézkedése, mind azt szolgálja, hogy 
népgazdaságunk lehetőségeihez mérten 
maximálisan haladjunk előre ezen a téren 
is. Ebben a munkában különös jelentő-
séget tulajdonítunk a társadalmi szerve-
zetek tevékenységének. Eredményes tevé-
kenységükhöz szükséges, hogy az állami 
szervek és főhatóságok, az országos gyer-
mek- és ifjúságvédelmi tanács, a fővárosi 
és megyei tanácsok még jobban összehan-
golt munkával törekedjenek a feladatok 
megvalósítására. 

Szeretnők, ha az állami szervek az 
eddiginél is gondosabban tanulmányoz-
nák és a lehetőségek szerint meg is 
valósítanák az országos gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanács állásfoglalásait, 

javaslatait. 
Törekednünk kell arra is, hogy fokoza-
tosan kiépüljenek a gyermekvédelem még 
hiányzó láncszemei. 

Befejezésül emlékeztetett az ENSZ nagy 
jelentőségű ülésszakára. Méltatta a szov-
jet és a magyar küldöttség békéért folyta-
tott eddigi fáradhatatlan munkáját , Kádár 
János elvtárs elhangzott beszédét. 

Járó Miklósné, az országos gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanács titkára tartotta 
meg ezután beszámolóját. Elmondotta töb-
bek között, hogv az elmúlt évek során 
jelentős előrehaladás történt a nevelő-
otthonok bővítésében, anyagi ellátásában. 
A Fóti Gyermekváros további kiépítése 
mellett — a második ötéves terv során — 
ú j intézmények épülnek Budapesten és 
több vidéki városban. 

(Somogyi K á r o l y n é felv.) 

Teljesítette cxportfeladatát a Szegedi Falemezgyár göz-
íűrcszüzcme is, ahol már máglyába rakva várja az átve-
vőket száz köbméter parkett deszka, az úgynevezett fríz, 
amelyből azután Ausztriáb an készítik el a parket tet 
Az export minőségű frízt a gőzfűrcszüzem ú j parkett-

gyártó műhelyében gyártották 
rül, éppen ezért ebben a 
gyárban is különös jelentő-
ségű a tervteljesítés. Az el-
múlt hónapok folyamán — 
az év közben bekövetkezett 
tervmódosítás miatt — sok 
gondot okozott a dolgozók 
számára a megnövekedett 
feladatok elvégzése, de a 
szeptember minden bizony-
nyal meghozza a régen várt 
fordulatot. 

ö t üzem, a Villamosgép-
és Kábelgyár, a Dinamó 
Forgógépgyár, a Ganz Kap-
csolók és Készülékek Gyá-
ra, az Egyenáramú Gépgyár, 
valamint a Bajai Villamos-
gépgyár csaknem négyszáz 
tonna öntvényt vesz át eb-
ben a negyedévben a vas-

öntödétől, motorházak mo-
torpajzsok, kapcsolódobo-
zok, fedelek és ezek tarto-
zékéinak alakjában. 

A legtöbb baj eddig az 
öntőminták hibáiból eredt a 
vasöntödében. Azonkívül, 
hogy a hibás mintákat igye-
keznek mielőbb felcserélni 
jó minőségűre, a program-
baq előre is veszik a már 
felsorolt legjelentősebb 
gyártmányok készítését. 
H Á R O M H Ó N A P A L A T T 

200 V A G O N K O N Z E R V 

K Ü L F Ö L D R E 

Az év elején büszkén 
mondották a Szegedi Kon-
zervgyár vezetői, hogy ta-
valyi exporttervüket mesz-
sze túlteljesítették. Akkor 
még nem tudták, hogy az 

idei szállítási tervvel még 
sok bosszúságuk lesz. Az 
elmúlt évi többletszállítás 
után ugyanis az első félév-
ben nem volt annyiféle és 
fa j ta készárujuk, hogy az 
igényeket, az előirányzott 
tervet teljesítsék. Néhány 
százalékkal maradtak csak 
el, de ez elegendő volt ah-
hoz, hogy az egyébként szép 
termelési . sikerek mellett 
sem nyerhették el az él-
üzem címet. 

A harmadik negyedévben 
nem volt baj a termeléssel. 
Igaz ugyan, egynéhány zöld-
ségféleségből, főként ubor-
kából az aszályos időjárás 
miatt kevesebb termett a 
vártnál. A belföldi tervet 
mégis 123, az exporttervet 
pedig 102 százalékra teljesí-
tették. Ezzel részben pótol-
ták a korábbi kiesést. A ki-
szállítás állandóan folyik. 
Legutóbb Anglia, a Szovjet-
unió és Nyugat-Németország 
után Svájcba is útnak indí-
tottak 12 tonnányi szántott 
hagymát. Az elmúlt há-
rom hónapban több mint 
190 vagonnyi készárut szál-
lítottak ki, s ebből 110 va-
gon szeptemberre eset t 
Legtöbbet, mintegy 90 va-
gonnyit borsóból küldtek a 
külföldi megrendelőknek. 

A negyedéves tervet a hét 
elején teljesítették, s a há-
rom hónap alatt annyi érté-
kű konzervféleséget gyár-
tottak. mint 1955-ben egész 
esztendőben. 


