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Magyar-svéd 
külügyminiszteri 

tárgyalások 
Péter János külügyminisz-

ter péntek délelőtt hivatalá-
ban fogadta Forsten Nilsson 
svéd külügyminisztert. A ta-
lálkozón jelen volt Szilágyi 
Béla külügyminiszterhelyet-
tes Esztergályos Ferenc, a 
Magyar Népköztársaság 
stockholmi nagykövete és 
Beck István nagykövet, a 
Külügyminisztérium főosz-
tályvezetője. Ott volt R. H. 
Bergström nagykövet, a Svéd 
Külügyminisztérium főosz-
tályvezetője, Torsten Bran-
dei, a Svéd Királyság buda-
pesti nagykövete és báró 
Gustav Hamilton, a külügy-
minisztérium osztályvezetője 

A fogadás után a Külügy-
minisztériumban megkezdőd-
tek a két külügyminiszter 
tárgyalásai. 

Ülésezett 
a KNEB 

Pénteken kibővített ülést 
tartott a Központi Népi El-
lenőrzési Bizottság. Az ülé-
sen részt vett Fehér Lajos, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese, Pár-
di Imre, az MSZMP Közpon-
ti Bizottságának tag.ia, a. KB 
osztályvezetője és Bálint Jó-
zsef, a KB osztályvezetőhe-
lyettese. Fehér Lajos köszön-
tötte a hivatalába lépő dr. 
Dabrónaki Gyulát, a KNEB 
eínökét Rövid beszédében 
hangsúlyozta, hogy a kor-
mány munkáját a Központi 
Népi Ellenőrzési Bizottság je-
lentései, vizsgálati anyagai 
és javaslatai eddig is támo-
gatták és a kormány a jövő-
ben is számít a népi ellenőr-
zés tevékenységére. 

Munkába lendültek 
a termelőszövetkezetek 

Eddig 37 ezer hold kalászos gabona kapta meg 
a serkentő műtrágyát — Befejezés előtt 

c cukorrépavetés — Több burgonyát termelnek 
Az utóbbi hűvös hetek A tisztántúli májusi pri-

ellenére is gyorsan, szerve- mór burgonya után vetik 
zetten halad a tavaszi mun- már a burgonyát a homokon 
ka a földeken. A szegedi is. Ennek a nélkülözhetetlen 
járási tanács vb jelentő népélelmezési cikknek a 
szolgálatának adatai alapján termelése nagyon kifizetődő-
az utóbbi napokig 37 ezer nek mutatkozott eddig. Ezért 
kataszteri hold őszi kalászos az idén még többet vetnek 

belőle a tsz-ek. 
8 ezer 48 hold tavaszi ve-
tésű burgonyára kötöttek 
szerződést, 

s eddig mintegy ezer ka- zaléka minősül jónak, 
taszteri holdon került talaj- százaléka közepes, míg a 
ba a vetőgumó. többi igen gyenge. A búza-

A közelmúltban termelő- táblák 39 százaléka kapott 
szövetkezeti vezetők, járási jó minősítést, 38 százaléka 

járás közös gazdasá- és vállalati szakemberek kö- pedig közepest. A 33 száza-
zös értekezleten vitatták meg léknyi gyenge területek fel-
a tavaszi munkák gyors le- tétlenül megkívánják a kar-
bonyolítása előtt álló prob-
lémáka t Számos tsz elnöke, 
főmezőgazdásza tette szóvá, - , . . . , . 
hogy ismét kevés a tavaszi m^zogazdasag. szakemberek 
műtrágya, pontosabban az — vegyszeres 
AGROKER szállításai kése- párosítsuk. 

vetésre szórták ki a gyors 
szárbaszökkenést segítő ta-
vaszi műtrágyát, a nitrogént. 
A magas talajvizállás miatt 
a tavaszi szántás viszonylag 
lassan halad. A tervezett 50 
e ;er 413 hold tavaszi szán-
tásból eddig 12 ezer 67 hol-
don fejezték be ezt a műn-
két a 
gai. 

A koratavasziak vetésé-
ben sehol sem tapasztalható 
lemaradás, bizonyságául an-
nak, hogy 

a szövetkezeti gazdák 
nagy munkakedvvel, szer-
vezetten láttak teendőik-
hez. 

A hét elején az összesen 
tervezett cukorrépa vetéste-
rületek 93 százalékán került 
földbe a vetőmag. Elvetették 
a borsó 69 százalékát is. A 
szakaszos érés biztosítása 
miatt ezt a munkát sem kell 
most sürgetni sehol sem. Az 
utóbbi 10 év közül talán az 
idei az első tavasz, amikor 
a gazdaságok nem panasz-
kodhatnak lucerna vétőmag 
hiány miatt. A szegedi já-
rásban 1465 hold ú j lucer-
navetést terveztek, s most 
ehhez — kaptuk a felvilágo-
sítást a járási tanácsnál — 
az összes vetőmag rendelke-
zésre áll. Mi több: • 

740 holdon máris befeje-
ződött a lucernavetés. 

ra 3,37 mázsával értek el 
nagyobb búzatermést hol-
danként. Tehát többszörö-
sen térül vissza az a 360 fo-
rintnyi befektetés, amit egy-
egy mázsa karbamidért 
kell fizetni. 

A közelmúltban megtör-
tént az őszi kalászosok ál-
lapotának járási értékelése. 
Eszerint 19 ezer 343 hold 
rozsvetésnek csak a 26 szá-
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bamidos lombtrágyázást. Ezt 
a munkát — ajánl ják vezető 

gyomirtással 

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: 

A Minisztertanács pénte-
ken ülést tartott. A munka-
ügyi miniszter, az igazság-
ügyminiszter és a Szakszer-
vezetek Országos Tanácsának 
elnöksége előterjesztette az 
ú j Munka Törvénykönyv 
tervezetét. 

A jelenleg érvényben levő 
Munka Törvénykönyvet 
1951-ben alkották. Rendel-
kezéseit az időközben végre-
hajtott módosítások csak 
részben korszerűsítették. A 
változtatások nehezen átte-
kinthetővé, egyes részeiben 
pedig ellentmondásossá is 
tették. Szükségessé vált 
olyan ú j Munka Törvény-
könyv kidolgozása, amely 

megfelel a 16 év alatt végJ 
bement fejlődésnek, egyben 
segíti az 1968. január 1-vel 
életbelépő ú j gazdaságirányí-
tási rendszer érvényesülését. 

A kormány az előterjesz-
tést megvitatta, s hozzájá-
rult ahhoz, hogy a munka-
ügyi miniszter a tervezetet 
gazdasági vezetők, szakszer-
vezeti tisztségviselők és akti-
visták, jogászok, közgazdá-
szok, munkaügyi kérdések-
kel foglalkozó szakemberek 
körében vitára bocsássa. A 
vita befejezése után a ter-
vezetet a Minisztertanács 
mint törvényjavaslatot aa 
országgyűlés elé terjeszti. 

A kormány ezután egyel) 
ügyeket tárgyalt. (MTI) 

Gazdag szegedi program 
a békéért 

delmesek. Amint a vállalat 
igazgatója rámutatott, ezen 
a helyzeten csak úgy változ-
tathatunk a jövőben, ha a 
tsz-ek az eddigieknél sokkal 
több műtrágyára kötnek tá-
rolási szerződést. A jelenlegi 
nitrogénhiányt a kalászos 
gabonák esetében azonban 
tökéletesen pótolni lehet | 
karbamiddal is. Bebizonyí-
tott tény, hogy 
' már holdanként 7—8 kilo-
gramm karbamid felhasz-
nálásával is jelentős ter-
méstöbbletet lehel biztosí-
tani búzából. 

Viszont még a 25—30 kilo-
grammos adagok sem káro-
sak. A szegedi Felszabadulás 
Tsz-ben tavaly például 25 
kilogramm karbamid hatásá-

A Hazafias Népfront Sze-
ged városi elnöksége az Or-
szágos Béketanács felhívásá-
ra ez évben is megrendezi 
a „Leszerelésért, a békéért" 
akcióhónapot, kifejezve a vá-
ros lakosságának békeakara-
tát, állásfoglalását a háború-
val, az agresszióval szemben. 
A Hazafias Népfront Szeged 
városi bizottságán tegnap 
gazdag programot dolgoztak 
ki. Május 9-e előestéjén — a 
második világháború befeje-
zésének 22. évfordulóján —, 
8-án, hétfőn este, nagyszabá-
sú békehangversenyt rendez-
nek a Juhász Gyula Művelő-
dési Otthonban. Május 13-án 
a Magyar—Szovjet Baráti 
Társaság a mihályteleki Mó-
ricz Zsigmond Művelődési 
Otthonban rendez baráti es-
tet. Május végén pedig szí-
nes programmal magyar— 

jugoszláv napokat rendez a 
Hazafias Népfront Szeged 
városi bizottsága. 

Az akcióprogram legna-
gyobb szabású rendezvényé-
re június 9-én kerül sor. 
amikor is a csehszlovákiai 
Lidice elpusztulásának 25. 
évfordulója alkalmából aa 
Országos Béketanáccsal kö-
zösen ünnepség-sorozatot in-
dítanak. A megemlékezés i-« 
Csehszlovákiából két delegá-
ció érkezik. A koszorúzást és 
a Nemzeti Színházban rende-
zendő díszünnepséget a rá-
dió és a televízió is közvetí-
ti majd. 

Az akcióprogram kereté-
ben a népfront körzeti bi-
zottságai kisgyűléseket, béka 
beszélgetéseket szerveznek és 
kiállításokon mutat ják be a 
békéért folyó harc eredmé-
nyeit. 

Előremutató határozatokat hozott 
az Interparlamentáris Unió 

Barcs Sándor nyilatkozata 

Ssffkvxervezeti hüIdöttgyüiéseh 

Tovább korszerűsödik textiliparunk 

— Az elmúlt évek egyik 
legérdekesebb és — a vitákat 
illetően — legizgalmasabb 
tanácsülése zajlott le a fes-
tői szépségű spanyolországi 
Palma de Mallorcában — 
így jellemzete Barcs Sándor, 
a magyar delegáció vezetője 
az Interparlamentáris Unió 
március 27—április 2 között 
tartott tanácskozását. 

Az Interparlamentáris Unió 
politikai bizottságában pél-
dául az országok belügyeibe 
való be nem avatkozás kér-
déseiről folyt véleménycsere, 
amelynek eredményeként 
előremutató, figyelemre mél-
tó határozat született. Az 
IPU tanácsának állásfoglalá-
sa mind a közvetlen, mind a 
közvetett — a felforgatás, 
külső terror „nyomás" for-
májában történő — beavat-
kozást elítélte. Egyszersmind 
a parlamentek feladatává 
tette, hogy sajátos eszközeik-
kel — nyílt parlamenti vita 
keretében — szegüljenek 
szembe az eféle módszerek-
kel, s nemleges szavazatuk-
kal gátolják meg a más or-
szágok belügyeibe történő 
beavatkozáshoz szükséges 
költségvetési fedezet előte-
remtését. 

— Szenvedélyes hangú fel-
szólalások jellemezték az 
atomfegyverek elterjesztésé-
nek megakadályozásáról ki-
alakult vitát is. A nagy je-
lentőségű kérdésben vegülis 

egyhangúlag elfogadott állás-
foglalás született: az Inter-
parlamentáris Unió arra szó-
lítja a világ valamennyi par-
lamentjét, minden ország 
kormányát, hogy cselekvően 
járuljon hozzá a nukleáris 
fegyverek terjedésének gátat 
vető nemzetközi szerződés 
megkötéséhez, s tartózkodjék 
minden olyan akciótól, amely 
a szerződés mielőbbi megszü-
letését hátrál tathatja. E na-
pirendi ponthoz az indiai de-
legáció módosító javaslatot 
nyújtott be, amelynek lénye-
ge az volt, hogy a tanácsülés 
ne csak az atomfegyverek el-
terjedése ellen, hanem az ál-
talános leszerelés mielőbbi 
megvalósulása mellett is 
szálljon síkra. Jóllehet, az 
Egyesült Államok delegáció-
ja élénken ellenezte a kor-
rekció keresztülvitelét, a ta-
nács nagy szótöbbséggel meg-
szavazta a javaslatot. 

— Pozitív és jelentőségük-
ben is figyelemre méltó ha-
tározati javaslatokat foga-
dott el a tanácsülés a gyar-
matosítással, a neokolonializ-
mussal, a faji , vallási, poli-
tikai és gazdasági diszkrimi-
nációval kapcsolatban. Ke-
mény szavakkal bélyegezte 
meg az elnyomás hagyomá-
nyos és ú j formáit, ugyanak-
kor felhívta tagországait, 
hogy parlamentjeikben 
mondjanak Ítéletet a koloni-
alisták felett, akik még nap-

jainkban Is mintegy 50 mil-
lió embert tartanak gyarma-
ti igában. Hasonlóképpen lep-
lezzék le a neokolonialisták 
mesterkedéseit, a fajgyűlö-
let, a vallási és gazdasági 
megkülönböztetés politikáját 
és annak gyakorlati megva-
lósítóit. 

— A magyar delegáció 
egyébként tevékeny részese 
volt a palma de mallorcai 
tanácskozásoknak. Többször 
is felszólaltunk a különböző 
kérdések vitáiban. 

A Textilipari Dolgozók 
Szakszervezetériek Csongrád 
megyei Bizottsága pénteken 
tartotta még küldöttértekez-
letét az SZMT szegedi szék-
házában. A közel tizennégy-
ezer szervezett textilipari 
munkás képviseletében 110 
küldött jelent meg a tanács-
kozáson, amelyen részt vett 
Szabó Sándor, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak tagja, a Szegedi Ruha-
gyár főmérnöke, Bíró Lajos, 
a megyei pártbizottság mun-
katársa, dr. Németh Lajos, 
az SZMT megbízott vezető 
titkára és Csepregi Győző, 
a Textilipari Dolgozók Szak-
szervezetének alelnöke is. A 
megjelentek előtt Szobácsi 
Józsefné, a Textilipari Dol-
gozók Szakszervezetének 
Csongrád megyei t i tkára 
mondott beszámolót, amely-

rendelkezik, vezető szerepét 
ma is tártja, sőt Európa leg-
nagyobb kenderfeldolgozó 
vállalatát találjuk Szegeden. 
A szervezett textilmunkások 
száma megközelíti a 14 ezer 
főt, és soraikban találjuk a 
legtöbb asszonyt és lányt. 

A textilipari dolgozók va-
lójában négy-öt vállalatnál 
tömörülnek területünkön: a 
Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalat, a Szegedi Textilmű-
vek, a Hódmezővásárhelyi 
Divatkötöttárugyár és az Or-
szágos Rostkikészítő Válla-
lat üzemeiben tízezernél töb-
ben dolgoznak. E vállalatok 
termékei közismertek nem-
csak a hazai, hanem a kül-
földi piacokon is. 

A beszámolóból kitűnt, 
hogy az elmúlt évek, során 
ál 'amunk jelentős összeget 

köszöntik 

fordított a textiles üzemek 
ben értékelte az elmúlt négy korszerűsítésére, a munka-
esztendőben végzett munkát, körülmények javítására. 1962 f ~ ) l s t n h & r t 

és 1966 között négy vállalat- v M U U C í l 
nál komoly újjáépítést ha j -
tottak végre, vagy bővítették 
az üzemet. A szegedi kender-
fonógyár, a textilművek, a 
nagylaki pozdorjalemezgyár 
és a divat-kötöttárugyár be-
ruházási összege megközelí-
tette az 1 milliárd forintot. 
A legtöbb textiles üzem eb-
ben az időszakban szinte 
teljesen átalakult. 

lékos. Igen nagy jövő vár a 
Hódmezővásárhelyi Divat-
kötöttárugyárra, ahol a kö-
zeli években 379 milliós be-
ruházást valósítanak meg. A 
gyár exportja ebben az idő-
szakban 230 millió forinttal 
emelkedik, s a munkások 
létszáma is szaporodik. 

Az említett négy nagy tex-
tilipari vállalat évek óta 
rendben eleget tesz a terv-
ben előírt kötelezettségének, 
jól kihasználja lehetőségeit, 
s elsőként alkalmazza azokat 
az elveket, amelyeket az ú j 
gazdasági mechanizmus nem-
sokára parancsolóan megkö-
vetel iparvállalatainktól. 
Mindegyik textiles üzemünk 
fizetett nyereségrészesedést: 
a kenderipar 13.2 napot, a 
textilművek 18 napot, a dí-
va tkötöt táru gyár pedig 19,5 
napot. 

Átalakulnak 
gyáraink 

Szeged és Csongrád 
gye iparában a textilipar ré-
gi hagyományokra tekint 
vissza. A kenderfeldolgozás 
immár évszázados múlttal 

me-

Előkészületek 
a KISZ kongresszusára 
Tegnap, pénteken Szeged- Makra László, a kollégium 

re látogatott Szabó János, KISZ tanácsának titkára fo-
a KISZ Központi Bizottságá- gadta a vendéget Megtekin-
nak titkára. Látogatást tett tette a kollégiumot, elbeszél-
a KISZ Csongrád megyei Bi- getett a diákokkal problémá-
zottságán, ahol Szögi Béla, a ikról, résztvett a kollégium 
KISZ Csongrád megyei Bi- KISZ tanácsának ülésén. Vá-
zottságának első titkára és laszolt a diákok pályavá-
dr. Koncz János, a KISZ lasztással kapcsolatos kérdé-
megyei titkára fogadta és tá- seire, majd ezt követően el-
jékoztatta, hogy milyen beszélgetett a kollégium ne-
előkészületek folynak a me- velőtanáraival. A diákokkal 
gyében a KISZ kongresszu- együtt megtekintette a kol-
sára. légium életét bemutató kis-

A délután folyamán Szabó m m e t , amelyet a kollégium 
János ellátogatott Újszeged- . . . . _ . . 
re, az Ady Endre kollégium- 'Sazgatoja készített. Szabó 
ba Itt Szabó Árpád, a János visszautazott Buda-
kollégium igazgatója és pestre. 

A divatkötött-
árugyár jövője 

A szegedi kenderfeldolgo-
zóipar elsősorban gépeit cse-
réli ki újabbakra, moder-
nebbekre. Azt az elvet vall-
ják a textilipar vezetői: ter-
mékeik összetételét változ-
tatni kell, hogy eleget tehes-
senek a lakosság igényeinek 
és a világpiac követelményei-
nek. Ezért és elsősorban a 
magas képesítésű munkát, a 
nagy műszaki kultúrát igény-
lő és kiváló minőségű, kor-
szerű termékek gyártásáthe-
lyezik előtérbe. 

A harmadik ötéves terv 
időszakában a textilipar 5 
százalékkal növeli termelé-
sének mennyiségét. Ennél 
erőteljesebb lesz a fejlődés a 
kötszövőiparbaju 9,2 száza-. 

A textiles dolgozók köré-
ben igen élénk a szocialista 
munkaverseny. A fizikai 
munkásoknak mintegy fele 
vesz részt a versenyben, hi-
szen 421 brigádban 4245 dol-
gozó tömörül. A brigádok 
közül 176 kollektíva 1831 tag-
jával a szocialista címért 
küzd, s közülük 109 brigád 
már meg is szerezte a kitün-
tető címet. Az elmúlt négy 
esztendő során egyébként 
847 dolgozó kapta meg a 
Kiváló Dolgozó jelvényt, il-
letve oklevelet szorgalmáért, 
jó munká jáé r t 

A tavaly kibontakozott 
kongresszusi verseny lendü-
lete nem csökkent, inkább 
ú jabb erőt kapott, hogy mél-
tóképpen köszöntsék a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulóját. 
E szép és nemes törekvés-
ben egyre több és nagyon 
értékes, eredményekkel biz-
tató felajánlások születtek és 
születnek. A Szegedi Textil-
művekben a szövő C-müszak 
versenyre hívta a szövő A-
és B-műszakot. Vállalásuk 
figyelemre méltó: a szövődéi 
első osztályú termékek rész-

{Folytatás a, 3. oldalonJ 


