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0 KGST végrehajtó 
bizottságának ülése 

Csütörtökön Moszkvában 
megnyílt a KGST végrehajtó 
bizottságának 29. ülése. A 
találkozón Mihail Leszecyko 
(Szovjetunió) elnököl, és 
munkájában részt vesznek 
Bulgária, Magyarország, az 
•NDK. a Mongol Népköztár-
saság. Lengyelország, Romá-
nia. a Szovjetunió, Csehszlo-
vákia és Jugoszlávia küldött-
ségei. 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKI Május második felében: 

Magyar felszólalás 
a vegyipari dolgozók 
világkonferenciáján 
Csütörtökön Budapesten 

folytatta tanácskozását a 
vegyipari dolgozók V. világ-
konferenciája. Ezen a napon 
kapcsolódott be az élénk 
nemzetközi eszmecserébe a 
magyar küldöttség. 

A magyar delegáció állás-
foglalását a konferencia na-
pirendjén szereplő kérdések-
től Kimmel Emil, a Nyom-
da-, Papír ipar és Sajtó Dol-
gozói Szakszervezetének főtit-
kára fej te t te ki. Ismertette 
többek közt azokat az ered-
ményeket, amelyeket a kon-
ferencián képviselt iparágak 
fejlesztése terén a magyar 
népgazdaság elért. 

Utalt a magyar szakszer-
vezeteknek az elmúlt héten 
tar to t t XXL kongresszusára, 
amely meghatározta a szak-
szervezeti teendőket többek 
között az élet- és munkakö-
rülmények javítása és az ér-
dekvédelem területén. E té-
ren a magyar szakszerveze-
tek nagy eredményekről szá-
molhatnak be: az elmúlt 22 
év alatt évszázados elmara-
dást pótoltunk, sőt bizonyos 
vonatkozásban, így a társa-
dalombiztosítás terén, a leg-
fejlettebb kapitalista orszá-
gok színvonalát is megha-
ladtuk. 

U Thant 
újabb felhívása 
A vietnami helvzettel fog-

lalkozó beszámolójában U 
Thant, az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének főti tkára szer-
dán újból felszóllította az 
Egyesült Államok kormá-
nyát, hogy szüntesse be a 
Vietnami Demokratikus 
Köztársaság területének 
bombázását. 

A főti tkár elutasította azt 
a washingtoni érvelést, hogy 
a bombázásokra az észak-
vietnami „beszivárgás" meg-
akadályozása miat t van 
szükség. 

U. Thant hangoztatta, a 
bombázások beszüntetése 
után néhány héttel megkez-
dődhetnek a tárgyalások a 
konfliktus rendezésérőL 

Willy Stoph levele 
Kiesingerhez 

Willy Stoph, az NDK Mi-
nisztertanácsának elnöke 
1967. május 10-én levelet in-
tézett Kiesinger nyugatné-
met szövetségi kancellárhoz. 

A levél Walter Ulbricht-
nak, az NDK Államtanácsa 
elnökének, az NSZEP első 
t i tkárának megállapításaiból 
kiindulva, tárgyalásokat ja-
vasol a két német ál lam kö-
zötti kapcsolat normalizálá-
sára. 

A levelet 1967. május 11-én 
Bonnban, a kancellári hiva-
talban adták á t 
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Péter János Ljubljanában 
A hivatalos látogatáson Ju- ja fogadta. A külügyminisz- a magyar vállalatokkal léte-

goszláviában tartózkodó Pé-
ter János külügyminiszter 
csütörtökön délelőtt különre-
pülőgépen Zágrábból Ljubl-
janába érkezett. 

Péter Jánost és kíséretét a 
Brnik-i repülőtéren Franc 
ílocsevar, a Szlovén Szocia-
lista Köztársaság kormányá-
nak alelnöke és Flisz Drago, 

ter és kísérete a repülőtéri 
fogadtatás után megtekintet-
te a Kranj-ban levő Iszkra 
villamosipari gyárat, ahol a 
magyar vendégeket Vlado 
Logar vezérigazgató tájékoz-
tatta az ország egyik legna-
gyobb ipari üzemének mun-
kasikereiről. Hozzáfűzte, az 
Iszkra nagy jelentőséget tu-

sített üzleti kapcsolatokat 
Sztane Kavcsics, a Szlovén 

Szocialista Köztársaság kor-
mányának elnöke a kor-
mánypalotában fogadta Péter 
Jánost, majd a Podrozsnik-
villában ebédet adott a ma-
gyar külügyminiszter tiszte-
letére. 

Péter János és kísérete 
csütörtökön Ljubljanából 

a köztársaisági kormány tag- lajdonít amnak, hogy bővítse Dubrovnikba repült. (MTI) 

A kormány kitüntetése 
a legjobb termelőszövetkezeteknek 

Kiváló termelőszövetkezeti gazdaság a szegedi 
Móra Ferenc és a nagyéri Vörös Lobogó Tsz is - Elismerő 

oklevél hat Csongrád megyei tsz-nek 

A Minisztertanács ülése 
A Minisztertanács csütörtökön ülést 

t a r to t t Meghallgatta és tudomásul vette 
a külügyminiszter első helyettesének tá-
jékoztató jelentését az osztrák kancellár-
ral folytatott tárgyalásokról. 

A kormány megvitatta és elfogadta az 
igazságügyminiszternek, a pénzügyminisz-
ternek és a Minisztertanács titkársága ve-
zetőjének együttes előterjesztését, s ren-
deletben szabályozta az ú j gazdasági 
mechanizmus követelményeinek megfele-
lően az állami vállalatok alapításának, 
működésének és szervezetének legfonto-
sabb kérdéseit. 

A mezőgazdasági- és élelmezésügyi mi-
niszter előterjesztése a lapján a kormány 
jóváhagyta a Termelőszövetkezetek Orszá-
gos Tanácsának alapszabályait. 

A Minisztertanács a mezőgazdasági- és 
élelmezésügyi miniszter, valamint a Ter-

melőszövetkezetek Országos Tanácsa el-
nökének együttes javaslatára határozatot 
hozott a tavalyi termelési versenyben leg-
jobb eredményeket elért mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek vándorzászlóval és 
„Kiváló termelőszövetkezeti gazdaság" 
címmel, illetve elismerő oklevéllel történő 
kitüntetésére. 

A Minisztertanács a mezőgazdasági- és 
élelmezésügyi miniszter és a művelődés-
ügyi miniszter javaslatának megfelelően 
határozatot hozott az agrár- (kertész-) 
mérnök-képzés időtartamának meghosz-
szabbítására. 

A külkereskedelmi miniszter beszámolt 
a Budapesti Nemzetközi Vásár előkészüle-
teiről és megnyitásának programjáról. 

A Minisztertanács ezután egyéb ügye-
ket tárgyalt. 

A kitűntefeM termel&szSvef kezetek 
A Minisztertanács kima-

gasló eredményeikért az 
alábbi termelőszövetkezete-
ket 

vándorzászlóval, „Kiváló 
termelőszövetkezeti gazda-
ság" címmel tüntet te kt 
és pénzjutalomban részesi-
tette: 
A 4500 szántóegységnél 

nagyobb területen gazdál-
kodó termelőszövetkezetek 
közül: 

I. a földesi Rákóczi, 2. a 
kondorosi Dolgozók, 3. a 
mágocsi Béke, 4. a tisza-
földvári Lenin, 5. a besnyői 
Sallai Termelőszövetkezet 

A 3000 és 4500 szántóegy-
ség közötti területen gazdál-
kodó termelőszövetkezetek 
közül: 

1. a hartai Oj Élet, 2. a 
baksi Ezüstkalász, 3. a szé-
kesfehérvári Szabad Élet, 4. 
a barcsi Vörös Csillag, 5. 
a szegedi Móra Ferenc Ter-
melőszövetkezet. 

Az 1500 és 3000 szántó-
egység közötti területen gaz-
dálkodó termelőszövetkeze-
tek közül: 

1. a kisvárdai Rákóczi, 2. 
a zalavári Oj Idők, 3. a vá-
sárosnaményi Vörös Csillag, 
4. az orosházi Szabadság, 5. 
a bajai Lenin Termelőszö-
vetkezet 

Az 1500 szántóegység 
alatti területen gazdálkodó 
termelőszövetkezetek közül: 

1. a nyíregyházi Ságvá-
ri, 2. a nagyéri Vörös Lo-
bogó, 3. a mándoki Üj Élet, 
4. a hevesi Kossuth, 5. a 
hermánszegi Béke Termelő-
szövetkezet 

A városi és a városok kö-
rüli, túlnyomóan kertészke-
déssel foglalkozó termelöszö-
zetkézetek közül: 

1. a Budapest, XI. kerüle-
ti Sasad, 2. a fényeslitkei 
Gárdonyi, 3. a Budapest, 
XXI. kerületi Duna Ter-
melőszövetkezet 

A Minisztertanács az aláb-
bi termelőszövetkezeteknek 
elismerő oklevelet adomá-
nyozott: 

A 4500 szántóegységnél 
nagyobb területen gazdálko-
dó termelőszövetkezetek kö-
zül a döbrőközi Zöld Me-
ző, a rákóczifalvai Rákóczi, 
a tiszaföldvári Szabad Nép, 
a cibakházai Vörös Csillag, 
a hajdúböszörményi Béke, 
az újkígyósi Aranykalász, a 
törökszentmiklósi Aranyka-
lász, a mélykúti Ü j Élet, a 
kevermesi Lenin, a csávolyi 
Egyesülés termelőszövetke-
zeteknek. 

A 3000 és 4500 szántóegy-
ség közötti területen gazdál-
kodó termelőszövetkezetek 
közül: a dánszentmiklósi Mi-
csurin, a nagybánhegyesi 
Zalka Máté, a hartai Béke, 
a sombereki Egyesült Béke 
ö re , a szegedi Üj Elet, a 
szentesi Árpád, a bólyi Kos-
suth, az orosházi Uj Éle t a 
röszkei Kossuth, a mohácsi 
Oj Barázda termelőszövet-
kezeteknek. 

Az 1500 és 3000 szántóegy-
ség közötti területen gazdál-
kodó termelőszövetkezetek 
közül: a gyermelyl Petőfi, 
a szikáncsi Vörös Csillag, a 
győri Búzakalász, a gaíga-

hévízi Rákóczi, a hajdúbö-
szörményi Kossuth, a kis-
kunlacházi Petőfi, az új-
szentiváni Üj Elet, a sző-
nyi Szabadság, a hajdúbö-
szörményi Ságvári és a mo-
hácsi Üj Üt termelőszövet-
kezeteknek. 

Az 1500 szántóegységnél 
kiseb területen gazdálkodó 
termelőszövetkezetek közül: 
a szombathelyi Felszabadu-
lás, a környei Vörös Csillag, 
a simasági Május 1., a bá-
csai Kossuth, a nagybánhe-
gyesi Aranykalász, az amb-
rózfalvi Dimitrov, a nógrád-
marcali Aranykalász, a gó-
gánfai Vorosilov, az ipoly-
vecsei Alkotmány, a dabasi 
Szikra termelőszövetkezetek-
nek. 

A városi és a városok körüli, 
túlnyomóan kertészkedéssel 
foglalkozó termelőszövetke-
zetek közül: a Budapest, 
XVIII. kerületi Szabadság, 
a tokodi Aranykalász, a 
nagykovácsi Vöröss Hajnal, 
a szamostatárfalvai Ady, a 
siófoki Egyetértés termelő-
szövetkezeteknek. 

NDK párt-
és kormányküldöttség 

érkezik hazánkba 
A Magyar Szocialista Mun- Minisztertanácsa elnökének 

káspárt Központi Bizottsága, vezetésével május második 
a Magyar Népköztársaság El- felében NDK párt- és kor-
nöki Tanácsa, valamint a 
Magyar Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormány meghívá-
sára Walter Ulbrichtnak, az 
NSZEP Központi Bizottsága 
első t i tkárának, az NDK Ál-
lamtanácsa elnökének és 
Willy Stophnak, az NDK 

mányküldöttség látogat ha-
zánkba. A küldöttség ma-
gyarországi látogatása ide-
jén sor kerül a két ország 
barátsági, együttműködési és 
kölcsönös segélynyújtási 
szerződésének aláírására. 

A szovjet küldöttség 
Burgaszban 

A Szófiából Burgaszba uta-
zó szovjet párt- és kormány-
küldöttséget Todor Zsivkov 
és több más hivatalos bol-
gár személyiség kíséri. A 
szovjet vendégek megtekin-
tik az olajfinomító kombi-
nátot, amely szovjet nyers-
olajat dolgoz fel, ezenkívül 

Burgasz feldíszített utcáin, 
ahol a dolgozók ezrei üdvö-
zölték őket. A vendégek a 
város melletti Petrokémiai 
Kombináthoz haj tat tak, ahol 
a Szovjetunióból behozott 
kőolajat dolgozzák fel. 

A munkások meleg fogad-
tatásban részesítették, sóval 

megismerkedik a küldöttség és kenyérrel fogadtak a ven-
a Napospart üdülőhellyel is. dégeket. Brezsnyev kezet szo-

Csütörtökön délelőtt Bur- rított a munkásokkal, beszéd 
gasz — fekete-tengerparti vá- getett a kombinátnál dolgo-
ros — lakosai nagy számban zó szovjet szakemberekkel, 
gyűltek össze a repülőtéren, Encso Mihov, a kombmat 
hogy fogadják a Leonyid pártbizottságának t i tkára 
Brezsnyev vezette szovjet mondott üdvözlő beszedei, 
pár t- és kormányküldöttséget amelyre válaszolva Brezt-
és Todor Zsivkovot, a Bol- nyev köszönetet mondott t 
gár Kommunista Pá r t Köz- vendégszeretetért, amelyben 
ponti Bizottságának első tit- a küldöttség bolgár foldon 
kárát , a Minisztertanács el- részesült. 
nőkét. A kombinát megtekintfce 

A küldöttség tagjai nyitott után a vendégek felkeresték; 
gépkocsikon haladtak végig az egyik tengerparti üdülőt. 

Francia 
baloldali tárgyalások 

Csütörtökön délután ú j ra 
megkezdődtek a tárgyalások 
a Demokrata-Szocialista Bal-
oldali Szövetség és a Francia 

kára René Schmitt, a Fran-
cia Szocialista Pár t főti tkár-
helyettese. 

Az FKP és a szövetség ve-
Kommunista Pár t küldöltsé- zetői csütörtökön két lénye-
ge között. Az FKP hattagú 
küldöttségét Waldeck Rochet 
főti tkár vezeti, a Demokrata-
Szocialista Baloldali Szövet-
ség küldöttségének élén 
Francois Mitterrand áll. A 
két párt vezetőinek találko-
zóját megelőzően ülést tar-
tott a Demokrata-Szocialista 
Baloldali Szövetség végre-
haj tó bizottsága és megvá-
lasztotta a politikai bizottsá-

ges kérdésről kezdtek meg-
beszéléseket Az egyik vala-
mennyi baloldali párt közös 
programjának kidolgozása A 
másik kérdés sokkal sürge-
tőbb: a baloldali pártok kö-
zös takt ikájának kialakít Isa 
a kormány felhatalmazási 
törvényjavaslatával szemben. 
A kommunisták javasolták; 
hogy a baloldali pártok kö-
zösen nyújtsanak be a nem-

got, a szövetség ú j vezető zetgyűlésbe bizalmatlansági 
szervét Elnöki tisztségében indítványt a kormány ellen 
megerősítették Francois Mit- a felhatalmazási törvényja-
te r randot a szövetség fótit- vaslat vi tája során. 

Nemzetközi tiltakozások 
a görög diktatúra ellen 

Három skandináv állam 
miniszterelnökei szerdán Os-
lóban közös sajtóértekezle-
tükön bejelentették szándé-
kukat, hogy a görög problé-
mát az Európa Tanács mi-
niszteri tanácsa elé vigyék. 

Jens Ottó Krag dán mi-
niszterelnök újságírók 

Határszele az őszibarackos körzetben 
Az idén is megrendezik a hagyományos gyümolcskiállítást 
Hazánk legnagyobb ősziba-

racktermő vidékén, a szaty-
mazi körzetben a virágzás 
kezdete óta többször tartot-
tak határszemlét a tsz-ek és 
a felvásárlási szervek szak-
emberei. A felmérések sze-
rint már az egymilliót is 
meghaladja a szegedi járás-
ban az ószibarackfák szá-
ma. örvendetes, hogy egyre 
inkább szaporodnak a sárga 
húsú őszibarackfajták, ame-
lyek külföldön nagyon kere-
settek. Ezek a legalkalma-
sabbak exportra, mert jól 
bír ják a szállítást. A jelen-

legi becslések szerint a leg-
több faj tánál jó közepes 
termésre van kilátás. 

Az elmúlt évekhez hason-
lóan az idén is megrendezik 
a hagyományos őszibarack-
kiállítást a Szegedi Szabad-
téri Játékok idején. Most 
azonban ú j helyen, a Fáklya 
Filmszínház Horváth Mihály 
utcai kerthelyiségében. Az 
előkészületek már javában 
folynak a négyszáz négyzet-
méter alapterületű kiállítási 
csarnok megépítéséhez. A be-
mutató abban is különbözik 
a korábbiaktól, hogy sokkal 
nagyobb nemzetközi jelleget 

kap. Több jugoszláv gazda-
ság elhozza áruját . Az er fur-
ti kertészeti múzeum, a 
krakkói Jagelló egyetem, a 
kairói és a missouri egyetem 
pedig a növényvédelemmel 
kapcsolatos szemléltető anya-
got küld. Szakemberek szá-
mára különösen hasznosnak 
ígérkezik a rendezvény, mert 
élő fákon lá that ják majd a 
különböző ú j metszési eljá-
rásokat, s egyben kicserélhe-
tik tapasztalataikat. Közvet-
lenül az illatos gyümölcskí-
állítás után nyílik a dísznö-
vény-termesztési és virágbe-
mutató. 

déseire válaszolva ismét 
megerősítette korábbi kije-
lentését: „Megértené, ha 
Konstantin király nem tud-
na jelen lenni a dán trón-
örökösnő jövő havi esküvő-
jén". 

A Nemzetközi Üjságirá 
kér- Szövetség táviratban tiltako-

zott Palakosz görög belügy-
miniszternél. A távirat alá-
írói 30 nyugati újságíró-
szervezet, 55 ezer hivatásos 
újságíró nevében sürgettek, 
hogy a görög kormány állít-
sa helyre a sajtószabadságot. 

A nemzetközi tiltakozási 
mozgalom az Egyesült Álla-
mokat is ar ra kényszeríti, 
hogy legalábbis az alkotmá-
nyosság látszatának helyre-
állítását sürgesse. McNama-
ra, aki szerda este tér t visz-
sza a NATO hadügyminisz-
tereinek párizsi tanácskozá-
sáról, közölte, figyelmeztette 
Szpandidakisz tábornok, gö-
rög hadügyminisztert, hogy 
az Egyesült Államok esetleg 
felfüggeszti a katonai se-
gélyprogramot, amennyiben 
Görögország nem tér visz-
sza az alkotmányos kor-
mányzáshoz. 


