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Rendkívüli ülésszakot 
taitottaz ENSZ közgyűlése 

A közel-keleti válság kérdését a ma kezdődő 
rendes közgyűlés elé utalták — New Yorkban a magyar 
küldöttség — Diplomáciai konzultáció Tito javaslatairól 

Hétfőn délután magyar 
idő szerint 15.45 órakor 
megnyílt az ENSZ-közgyű-
lés sürgős, rendkívüli ülés-
szaka. A rendkívüli köz-
gyűlés a kedden kezdődő 
rendes közgyűlés elé utalta 
a közel-keleti válság kér-
dését és berekesztette mun-
káját Fedorenko szovjet 

küldött leszögezte: az izraeli 
agresszió kérdésének első-
rendű és sürgős helyet kell 
biztosítani a világszervezet 
XXII. közgyűlésének napi-
rendjén és el kell érni, hogy 
Izrael feltétel nélkül vonja 
ki csapatait a megszállt 
arab területekről. 

A közgyűlésen Ausztria, 

Tíz állam ENSZ-szakértői 
tanácskoznak Tihanyban 

Az ENSZ rendezésében 
hétfőn Tihanyban megkez-
dődött tíz állam szakértői-
nek, valamint a Munkaügyi 
Világszervezet, az Egészség-
ügyi Világszervezet és a 
FAO képviselőinek tanács-
kozása. A nagyszabású nem-
zetközi eszmecsere során 
megbeszélik a faluból a vá-
rosba áramlás szociális ha-
tásait. 

A tanácskozást a magyar 
kormány által kinevezett 
szakértő, dr. Perczel Károly, 
az ülés elnöke nyitotta meg. 
Hangsúlyozta, hogy azért je-
lölték ki Magyarországot e 
témakör megbeszélésének 
helyéül, mert az elmúlt évek 
nagyarányú iparosodása so-
rán itt a legszembetűnőbbek 
az elvándorlás okozta vál-
tozások. 

Befejeződött 
a mezőgazdasági kiállítás 

Vasárnap befejeződött a 
66. Országos Mezőgazdasági 
Kiállítás és Vásár. Három 
bét alatt „vendégül" látta az 
ország lakosságának 12 szá-
zalékát: egymillió kétszáz-
ezer látogatója volt. A szak-
emberek tapasztalatcseréjén 
25 ezren vettek részt. A ki-
állítás sikerét dr. Dimény 

Imre mezőgazdasági és élel-
mezésügyi miniszter méltat-
ta. 

A látogatók tömegei után 
hétfőn a szakemberek, a 
munkások serege vette birto-
kába a mezőgazdasági kiál-
lítást, megkezdődött a bon-
tás, a költözködés. 

flz országgyűlés kereskedelmi 
bizottságának ülése 

A lakosság áruellátásának 
helyzetérői, idei tapasztalatai-
ról és a gazdaságirányítási 
rendszer reformjának meg-
felelő kereskedelempolitikai 
elvekről, törekvésekről ta-
nácskozott hétfőn az ország-
gyűlés kereskedelmi bizott-
sága. 

Sebes Sándor a belkeres-
kedelmi miniszter első he-
lyettese vitaindító referátu-
mában hangsúlyozta: az év 
első nyolc hónapjában a 
vártnál nagyobb mértékben 
nőtt és mintegy tíz százalék-
kal haladta meg az előző 
esztendő hasonló időszakáét 

a belkereskedelmi forgalom. 
Az év végéig több mint 900 
üzlettel gyarapodik a keres-
kedelmi hálózat. Ezenkívül 
csaknem 640 üzletet bővíte-
nek s további 1700-at korsze-
rűsítenek. 

Ezután Molnár Károly, a 
SZÖVOSZ elnökhelyettese a 
szövetkezeti kereskedelem 
helyzetével és feladataival 
foglalkozott. 

A referátumot követő vi-
tában felszólaló képviselők 
elégedetten nyugtázták a la-
kosság ellátásának javításá-
ra tett erőfeszítéseket és a 
további terveket. 

Kállai Gyula fogadta 
az olasz szenátorokat* 

képviselőket 
Kállay Gyula, az ország- ről, kapcsolataik fejlődéséről, 

gyűlés elnöke hétfőn az or- Megállapították, hogy a kap-
szágházban fogadta az olasz csolatok fejlesztésére továb-
parlament Interparlamentá- bi lehetőségeik: vannak, s 
ris Unió csoportja olasz— ezek feltárásában építeni le-
magyar tagozatának küldött- het a különböző területeken 
segét, élén dr. Antonio Bo- már eddig kialakult, s ha-
nadies szenátorral. gyományokkal rendelkező 

A találkozón szívélyes esz- magyar—olasz kapcsolatokra. 
mecserét folytattak, melynek d e l e g á c i ó délután a 
során kölcsönösen tájékoz- ° 
tatták egymást a k a ország Magyar Kereskedelmi Ka-
helyzeterói, belső kérdéséi- maróba látogatott eL 

Finnország és Svédország 
tett javaslatot arra, hogy a 
kérdést utalják a rendes 
ülésszak elé. 

A három ország javasla-
ta mellett 93 küldöttség sza-
vazott, ellenszavazat nem 
volt. 

Fedorenko leszögezte, 
hogy Izrael nem teljesíti a 
rendkívüli közgyűlés Jeru-
zsálemre és az arab mene-
kültekre vonatkozó határo-
zatát, sőt nyíltan semmibe 
veszi a világszervezet állás-
foglalását és alapokmányát. 
Fedorenko rámutatott, hogy 
a Tel Aviv-i kormány an-
nak tudatában jár így el, 
hogy az imperialista álla-
mok legreakciósabb erői 
nyíltan támogatják akcióit. 
Kiemelte, Izrael állami lé-
tét semmi sem fenyegeti 
jobban, mint az arab álla-
mokkal szemben tanúsított 
agresszív politikája. 

Gideon Rafael izraeli kül-
dött éles hangú kirohanáso-
kat intézett a Szovjetunió és 
az arab államok ellen. Ar-
thur Goldberg, az Egyesült 
Államok állandó ENSZ-
képviselője ugyancsak szem-
beszállt Fedorenko megálla-
pításaival. 

(Folytatás a 2. oldalon). 

-magya r 
kereskedelmi 
tárgyalások 

Bécsben hétfőn megkez-
dődtek a tárgyalások az új 
ötéves hosszú lejáratú ma-
gyar—osztrák árucsere-for-
galmi egyezményről, vala-
mint a két ország első ipari-
gazdasági együttműködési 
megállapodásáról. 

A magyar küldötséget Má-
dai István, a Külkereske-
delmi Minisztérium főosz-
tályvezetője vezeti (MTI) 

A gyermekgondozási se-
gélyről szóló rendelet arról 
is intézkedett, hogy a gyer-
mekgondozásra igénybe vett 
fizetés nélküli szabadságot a 
munkaviszony időtartamá-
nak kiszámításánál teljes 
egészében figyelembe kell 
venni. A munkaügyi mi-
niszter és a SZOT most ki-
adott elvi állásfoglalása ezt 
a kedvezményt visszamenő-
leg kiterjeszti általában 
azokra a női dolgozókra is, 
akik a gyermekgondozási se-

jogilag tisztázatlan volt, 
ezért jelentós a mostani ál-
lásfoglalás. A munkaviszony 
visszamenőleges beszámítá-
sának egyébként ugyanolyan 
feltételei vannak, mint a 
gyermekgondozási segély en-
gedélyezésének. 

A miniszter és a SZOT 
másik elvi állásfoglalása ar-
ról szól, hogy a gyermek-
gondozási segélyre jogosító 
12 havi munkaviszony ki-
számításánál figyelembe kell 
venni a mezőgazdasági ter-

gély bevezetése előtt fizetés melőszövetkezetekben tag-
nélküli gyermekgondozási 
szabadságot vettek igénybe. 

1962 óta ugyanis mód volt 
arra, hogy az anyák gyerme-
keik gondozására fizetés 
nélküli szabadságot vegye-

ként eltöltött időt is. Még-
pedig olymódon, hogy min-
den tíz, közös munkával el-
töltött napot kell egyhavi 
munkaviszonnyal azonos ér-
tékűnek tekinteni. Csak 

nek ki, jóllehet 1967. január olyan napokat vesznek azon-
1 előtt külön segély nem ban figyelembe, amelyek 
járt nekik. A fizetés nélkü- nem esnek egybe az egyéb-
li szabadságnak ez a fajtá- ként is munkaviszonynak 
ja eddig ilyen szempontból elfogadott időszakokkal. 

Tejtermelés, felvásárlás, fogyasztás 
Termelőszövetkezeti-, állami gazdasági vezetők és tejipari 

szakemberek tanácskozása Szegeden 
kiskereskedelmi 
biztosítanak, 

továbbá megkapják 

hasznot 

a lite-

Az új gazdasági irányítás tás új rendszerében érvé-
rendszerében a tsz-ek és az nyesülnek a munkában, 
állami gazdaságok a telje- Elsőként Dávid Ferenc, a 
sen egyenjogú partnerek sze- Csongrád megyei Tejipari renkénti 40 filléres állami 
repét töltik be a velük kap- Vállalat igazgatója szólalt dotációt is. A dotáció és a 
csolatban álló iparvállala- fel a „kerekasztal-konferen- nagyüzemi felár a háztáji és 
tokkal. Tegnap délelőtt Sze- cián". Rámutatott, hogy 1968 egyéni 
geden, a Hungária Szálló januárjától kezdődően új ér- gyűjtött 

gazdaságokból 
tej után is 

be-
jár, 

emeleti termében már eb- tékesítési szerződési rend- amennyiben ezt a tejet for-
ben a szellemben folytattak szer lép életbe. Csakis a galomba hozzák. A tröszt 
közös tanácskozást a Csöng- reálisan létező tejkészletek- vezérigazgatója elmondotta, 
rád és Békés megyei tsz-ek, re kötnek szerződést, s m e g - hogy a jövőben számítanak 
állami gazdaságok és a Tej- szüntetik a fentről diktált a tsz-ekre a tejfeleslegek 
ipari Tröszt, valamint a keretszámokat. A szerződés- ipari feldolgozásában is. 
Csongrád megyei 
Vállalat vezetői. 

Körvonalazták a tejter-
melő gazdaságok és a fel-

Tejipari kötésben szabadon érvénye- Vita keletkezett arról. 

dolgozó üzemek 
csolatait, 

új kap-

Ifjúsági vezetők 
a jubileumi kiállításon 

sülhet a termelő gazdaságok hogy állategészségügyi szem-
akarata is. Jogkövetkezmé- pontból megengedhető-e a 
nyekkel járó szerződéseket háztáji és egyéni gazdasá-
egy évre kötnek, azonban gok tejkészleteinek a tsz-
keretszerződésekben akár ekbe való begyűjtése. Ebben 
három évre is biztosínak ve- az ügyben — így foglalt ál-

melyek a gazdasági irányi- vőt a gazdaságok a tejipari lást a tanácskozás — to-
vállalat útján. Szólott a vál- vább kell keresni a legész-
lalat igazgatója arról, hogy szerűbb megoldásokat, 
a tsz-ekkel való kapcsola-
tukban már eddig is mély-
reható változások történtek. 

Hétfőn délután „A szovjet 
tudomány és technika 50 
éve" című jubileumi kiállí-
tást meglátogatta a KISZ 
Központi Bizottságának kül-
döttsége. A küldöttség tagjai 
voltak: Szabó János, Vajó 

Péter, Kárpáti Sándor, Mol-
nár György, a KISZ KB tit-
kárai, Kurucz György ésCsi-
lik András, a budapesti 
KISZ-bizottság titkára. A 
küldöttséget Sz. I. Kozlov, a 
kiállítás főigazgatója fogad-
ta. (MTI) 

Fiatal szakmunkások 
versenye 

A KISZ Központi Bizott-
sága és a Magyar Televízió 
„Ki minek mestere?" vetél-
kedője keretében a fiatal 
lakatos szakmunkások sze-
gedi versenyét rendezték 
meg tegnap a MüM. 600-as 
ipari tanuló intézetben, 
összesen kilenc vállalat és 
három szövetkezet küldte el 
legügyesebb kezű ifjúmun-
kásait a városi döntőre, 
amelyen huszonketten mér-
ték össze erejüket. A küzde-
lemből 42,8 ponttal Adorjá-
nyi István, a Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalat ifjú 
szakmunkása került ki győz-
tesen, második Simon Jó-
zsef, harmadik Muskó And-
rás, a Kenderfonó és Szövő-
ipari Vállalat szakmunkásai 
lettek. Az első nyolc helye-
zett — akik a megyei dön-
tőn képviselik Szegedet — a 
Szakma I f j ú Mestere arany 
fokozatát kapták meg. Az 
első négy hely birtokosa 
tárgyjutalomban is részesült. 
A dicsérő okleveleket, és 
tárgyjutalmakat Szigeti Já-
nos, az MSZMP Szeged vá-
rosi pártbizottságának mun-
katársa és Csonka István, a 
a KISZ Szeged városi bi-
zottságának szervező titkára 
adta át. 

A városi és a falusi fo-
gyasztóközönség érdekében 
tovább kell javítani a tej 

Csaknem mindenütt a tsz- tisztaságát, minőségét. Sze-
ek kezelésébe adták át a geden ez egyelőre gondot 
falusi tejgyűjtő állomáso- jelent, a jelenlegi üzem kép-

telen a korszerű igények ki-
és a tej összegyűjtéséből, elégítésére, az új üzem pe-
forgalomba hozatalából je- dig, várhatóan, sokkal ké-
lentős többletjövedelemre sőbb készül majd el a ter-
tettek szert a közös gazda- vezettnél. 
ságok. A felvásárlás bonyo- A 
lításában alapos szakmai se- bek 
gítséget is nyújtottak a tsz- ván, 
eknek. A jó együttműködés nács vb elnökhelyettese, dr. 
és az állam cselekvő segít- Fazekas Lajos, a megyei ta-

vitában felszólalt töb-
között dr. Paczuk Ist-
a Csongrád megyei ta-

Liebmann Béla fe lvéte le 

A verseny győztese. A d o r j á n v i 
Is tván mindössze 2,2 pont ta l 
m a r a d t el az e lé rhe tő m a x i m á -

lis pontszámtó l 

sege reven 
nagymértékben 
dett a felvásárlás. 

Például míg 1962-ben 217 
ezer 363 hektoliter tejet vá-
sároltak fel megyénkben, ad-
dig az idei felvásárlás mér-
téke eléri a 410 ezer hek-
tolitert. 

Miközben megyénk a tej-
hozamok növelésében sike-
reket ért el, a tejipar kor-
szerűsítésében nagy az el-

li ács vb mezőgazdasági és 
növekede- élelmezésügyi osztályának 

vezetője is. Rámutattak, hogy 
a jelenlegi átmeneti tej-
értékesítési gondok nem 
okozhatnak megtorpanást 
szarvasmarha-tenyészté-
sünk fejlődésében. 

Dr. Szabó János, a Csong-
rád Megyei Állategészség-
ügyi Állomás igazgatója a 
járványos állatbetegségek el-
leni óvintézkedések betartá-

^ r D A A S F A ^ K ^ T Á S A m s ff-Lffsr; 
- e g mindig nem kielégítő, ^ ^ S t t o t 

^ ^ J ^ T J ^ 1 ! ; "ács ^ S t r ^ 
vath István, a Mezőgazdasá-
gi és Élelmezésügyi Minisz-
térium instruktora pedig té-

még mindig nem kielégítő, 
s 

Dr. Solt István, a Tejipari 
Tröszt vezérigazgatója rá-
mutatott, hogy a falvakban 
az egy lakosra jutó tejío- " ' . T s ^ T i T , 
gyasztás még ma is csak n y e k k e l - S 2 a m o k k a l b l z o n y " 
fele a városi dolgozók fo-
gyasztásának. Gazdaságossá-

tották, hogy nálunk 
az egy tőre jutó 

gi meggondolások is arra utal. 
nak, hogy 

a falvak tejellátását a tsz-
eknek kell 
NIÖK. 

tejfo-
gyasztás elmarad az egész-
séges táplálkozás követel-
ményei mögött, 

megszervez- Kanalas Sándor, a deszki 
Kossuth Tsz elnöke és Bes-

Értelmetlenség gyakran száz senyey Jenőné, a rúzsai Ju-
hász Gyula Tsz főkönyvelője 
tsz-eink és a tejipari válla-

pasztőrözés végett, hogy az- lat jó kapcsolatairól szólot-
után ismét visszautaztassák tak. 

kilométer távolságokon a 
városokba szállítani a tejet, 

falusi boltokba. A A felmerült kérdésekre dr. 
jelentős része már Solt István és Dávid Ferenc 

modern válaszoltak. A résztvevők 
rendkívül hasznos 

a két megye mezó-

azt a 
tsz-ek 
rendelkezik olyan 
tejházakkal, amelyek ki tud- szerint 
ják elégíteni elsődleges fel- volt ez 
dolgozás után a helybeli gazdaságát érintő tanácsko-
szükségleteket. A tsz-ek ál- zás. Évekre előre sikerült 
tal forgalomba hozott tej körvonalazni a vállalat és a 
után — amennyiben saját üz- tejtermelő gazdaságok kap-
léteik ben árusítják — csolatait. 
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