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DEL-MAGYARORSZAG 
Kádár 
János 
haza-
érkezett 

Pénteken reggel elutazott 
Moszkvából Kádár János, a 
Magyar Szocialista Munkás-
pár t Központi Bizottságának 
első titkára. Kádár Jánost a 
vnukovói repülőtéren Brezs-
nyev, Podgornij és Koszigin 
búcsúztatta. 

Kádár János, aki Moszk-
vában részt vett öt szocialis-
ta ország pártvezetőinek ta-
lálkozójón, pénteken vissza-
érkezett Budapestre. A párt 
Központi Bizottságának első 
ti tkárát a Ferihegyi repülő-
téren Biszku Béla és Komó-
csin Zoltán, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagjai, 
a Központi Bizottság titká-
rai, dr. Csanádi György köz-
lekedés- és postaügyi mi-
niszter fogadták. Jelen volt 
F. J. Tyitov, a Szovjetunió 
budapesti nagykövete. 

Zs. Szambu 

hazánkba 

látogat 
Losonczi Pálnak, a Magyar 

Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa elnökének meghívásá-
ra május második felében 
hivatalos baráti látogatásra 
a Magyar Népköztársaságba 
érkezik Zs. Szambu, a Mon-
gol Népköztársaság Nagy 

Népi Hurálja Elnökségének 
elnöke. 

Vietnami-amerikai 
találkozó Párizsban 
Ma ügyrendi megbeszélés — hétfőn plenáris ülés 

T e l e f o t o — M T I K ü l f ö l d i K é p s z o l g á l a t 

PÁRIZS: A Nemzetközi Tanácskozások Központi Háza az Avcnue Kléberen, ahol 
sor kerül az amerikai—vietnami tárgyalásokra 

Megtörtént tehát: a világ és az Egyesült Államok kö-
valamennyi hírügynöksége zött. 
gyorshírben számolt be ar-
ról, hogy pénteken délután, 
a korábban kidolgozott ter-
veknek megfelelően sor ke-
rült az első közvetlen kap-
csolatfelvételre a Vietnami 
Demokratikus 

A földgáz haszna 
a faluban 

36 milliós beruházás a tápéi tsz-ben 

A szegedi szénhidrogén- szarvasmarha-tenyésztésre is. 
medencében levő tsz-ek kö- Csupán a technológiai be-
zül elsőként a tápéi Tiszatáj rendezéseket kell átcserélni. 
Tsz gazdái dolgoztak ki át- A takarmányok beérkezésé-
fogó, több évre szóló beru- tői kezdve az állatok, kiszál-
házá'si programot a földgáz lításáig, mindent automa-
mezőgazdasági hasznositá- tikus berendezések végeznek 
sára. Amint Takács Imre a anélkül, hogy a takarmányo-
tsz párt titkára és Kingli Jó- kat, vagy az állatokat em-
zsef építési részlegvezető el- beri kézzel érinteni kellene, 
mondotta, a munka már el- A tisztítás, szellőztetés 
kezdődött, s jó ütemben ha- ugyancsak automatikusan 
lad. Elsőként — még ezen a történik majd. A készülő 
nyáron — befejeződik az ú j kombinátban tökéletes higié-
szárítoüzem építése. Az üzem- nia védi a dolgozók egészsé-
ben gázzal hevített forró le- gét is. Fekete és fehér öltö-
vegő befúvása révén na- zők is lesznek, s a munkák 
ponta 200 mázsa paprikát, zömét fehér köpenyben vég-
vagy más zöldségfélét lehet zik majd az üzemben, 
majd megszárítani, félkész A tervek alapján csupán 
áruként előállítani. ez a beruházás 36 millió fo-

Ezzel párhuzamosan ké- rintba kerül, melynek 70 
szülnek az ugyancsak gázzal százalékát az állam viseli, 
üzemelő, évente közel 6 ezer A kivitelező a tsz építő rész-
mázsa sertéshúst előállító te- lege, már folytatja a mun-
nyésztelep és hizlalda ter- kát. Lebontották a régi, el-
vei A MÉM terzvező válla- avult szerfás épületeket, ren-
lata felhasználva a legjobb d e á k a terepet Az év vé-
külföldi tapasztalatokat, géig mintegy 8 millió forint 
olyan ..sertéshúsgyárat" ter- értékű munkát akarnak el-
vez Tápéra, melyben a kis- végezni. A gázenergiával 
malacok születésüktől kezd- működő ú j sertéstenyésztő 
ve egészen a szállító autókba és hizlaló üzem, valamint a 
való felhajtásig zárt épüle- szántó üzem évente tobb 
tekben vannak. & az egyet- mint 2 millió köbméter 
len tömbbe összeépített óri- 0 i y a n kísérő földgázt fo-
^ S Í S T eraszt majd, meíycádigkény-
n é l n i . ha a gazdasági érde- szerűen, a levegőben lobo-
kek ugy kívánják broyler- gott, 
rendszerű csibenevelésre és Cs. J. 

Nem sokkal három óra 
után, a Nemzetközi Konfe-
rencia Központban találko-
zott az észak-vietnami és az 
amerikai küldöttség, hogy 
megvitassa az előkészítő tá r -

Köztársaság gyalásokkal kapcsolatos eljá-
rást. A technikai jellegű 
megbeszélés résztvevőit a 
francia külügyminisztérium 
képviselője fogadta a Nem-
zetközi Konferencia Központ-
ban. Az amerikai küldötte-

kai légitámadások és minden 
más harci cselekmény vég-
leges és feltétel nélküli meg-
szüntetése. Ennek meghatá-
rozása után azonnal sor ke-
rülhet a két felet érintő ösz-
szes többi kérdés megvitatá-
sára. A küldöttség szóvivője 
hangoztatta, hogy a légitáma-
dások továbbra is folynak a 
VDK jelentős területei ellen, 
hadihajókról rendszeresen 
ágyúzzák Észak-Vietnam ki-
terjedt partvidékeit, feltar-
tóztatnak halászhajókat. A 

k e t ' Cyrus Vance, míg az V D K kormányának jóakara-
észak-vietnami megbízotta-
kat Ha Van Lau ezredes ve-

tát tanúsítja, hogy ennek el-
lenére elküldte képviselőit 

zette. Az észak-vietnami és & k é s z tárgyalni. A tárgya-
az amerikai küldöttség veze-
tője kezet fogott, majd be-
vonult a tárgyaló terembe. 
A vietnami küldöttség a fő' 
bejárattól jobbra, a tolmá-
csok kabinjai előtt helyezke-
dett el, míg az amerikai a 
főbejárattól balra, egy szí-

lások kilátásait illetően de-
rűlátóak és gyors meg-
egyezésre törekednek. 

U Thant ENSZ-főtitkár 
pénteken nyilatkozatot tett 
közzé. Ebben kifejezte őszin-

nes gobelin alatt foglalt he- te reményét, hogy a Hanoi 
lyet. A találkozón az előze-
tes megbeszélések hivatalos 
megkezdésével kapcsolatos 
technikai részleteket vitatták 
meg, ezért Harriman és Xuan 

és Washington között kezdő-
dő megbeszélések „noha csu-
pán az első szakaszt jelen-
tik, gyümölcsözők lesznek 
és a tragikus vietnami há-

Thuy, a küldöttségek vezetői ború békés rendezésére ve-
nem jelentek meg. zetnek majd". 

A találkozó öt perc híjján 

Négyszáz vagon 
áru a BNY-n 

A M A G Y A R S Z O C I A L I S T A M U N K Á S P Á R T L A P J A 
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A jövő pénteken megnyíló 
BNV előkészületei utolsó 
szakaszukhoz érkeztek. Pén-
teken délelőtt érkezett meg 
külföldről a 400-ik vagon 
áru, s a nap folyamán még 
további 19 vagon futott be a 
vásári anyaggal. A jelzések 
szerint a külföldi áruk 
mennyisége legalább 100 va-
gonnal túlhaladja a tava-
lyi t 

A vásár építői már túlju-
tottak a munka nehezén. A 
csarnokokat rendbe hozták, 
pénteken a portálok festése 

is befejeződött, s a festők 
átadták helyüket a dekora-
tőröknek. 

Megkezdődött a régi töl-
cséres megafonok cseréje: 
helyettük a vásár különbö-
ző pontjai 12 modern hang-
kandeláber t hangoszlopot 
helyeznek el, amelyek jóval 
kisebb torzítással közvetítik 
az üzeneteket és a zenét 

Felvonultak a fővárosi 
kertészet emberei is, meg-
kezdték a füvesítést és a kö-
rülbelül 50 000 virágtő kiül-
tetését. 

Újdonságok 
a 

Ruhagyárban 
ELEKTRONIKUS GÉP ES A SZABÁSZAT 

FÉLMILLIÓ DARAB ISKOLASKÖPENY 

DIVATBEMUTATÓN MOSZKVÁBAN 

Ki gondolta volna, hogy billentyűvel, számokkal és 
egy öltöny elkészítéséhez jelzőlámpákkal. A lámpák 
nem elegendő csupán a szö- fénykörében megjelennek a 
vet, a cérna, a varrógép és kívánt számok. Többször 
a szabómester, hanem még egymás után más és más a 
a technika legújabb vívmá- végeredmény. E variációk 
nyára is szükség van, pél- közül kell a szakemberek-
dául egy elektronikus számi- nek kiválasztani a legjob-
tógépre. Pedig így igaz, s az bat. Amikor ott jártam, há-
ország ruhagyárai közül el- rom eredmény jelent meg 
sóként a szegediek használ- egymás után a lámpákon, 
nak ilyen masinát, várha- Eredmény: egy hosszú szö-
tóan szép eredménnyel. vetvégből mindössze három 

A Szegedi Ruhagyárban centiméter kerül a hulla-
évente 400 millió forint ér- dékba. 
tékű ruhaanyagot dolgoznak Az elektronikus gép mel-
fel. Ilyen nagy mennyiségű lett ketten dolgoznak, ö t jól 
anyagnál elkerülhetetlennek képzett munkaerő felesleges-
látszott a tetemes hulladék, sé vált ezen a poszton, s 
Ez szinte objektív okként tehetségüket, munkájukat 
szerepelt, hiszen a szövetvé- más területen kamatoztat-
gek hossza 6 métertől 100 hat ják a gyár javára. Az 
méterig váltakozik. A kon- elektronika segítségével, f i-
fekcionált termékeknél vl- gyelembe véve azt, hogy 
szont minden nagyságnál naponta 50—60 ezer méter 
más-más az anyagszükség- szövetet használnak fel a 
let. A gyermek mérettől a gyárban, mintegy félmillió 
különleges extra méretig a forint megtakarításra számi-
variációk nagyságrendbeli tanak egy esztendő folya-
száma körülbelül hatvan. mán. A megtakarítás abból 

Hogy mely terméknél mi- adódik, hogy jelentősen 
lyen hosszúsági szövetséget csökken a maradék, mert az 
terítsenek a szabászasztaíra, anyagot a legoptimálisabb 
azt eddig papírral, ceruzá- gazdaságossági szinten ká-
val, legfeljebb kis kázi szá- P e s e k felhasználni, 
mológépek segítségével pró- A S éP árát egyébként az 
bálták meghatározni. Az elv Országos Műszaki Fejleszte-
eddig is az volt, hogy olyan sí Bizottság bocsátotta asze-
végek kerülienek a szabá- fedi vállalat rendelkezésére, 
szok keze alá. melyekből a a z z a l a kikötéssel, hogy a 
legminimálisabb lesz a hul- tapasztalatokról reszletes 
ladék. Csakhogy az „élő szá- elemzést készítsenek a mi-
mítógépek" gyorsasága nem nisztérium és a bizottság 
tudott lépést tartani a ter- számára. 

meléssel. 
A vállalat vezetői gyak-

ran lapozgatták a bel- és ,. ,_.., . 
külföldi szakirodalmat, s ott vékenységuket 
bukkantak rá arra a lehe-
tőségre, hogy a Szovjetunió-
ban a ruhaipar számára ki-
fejlesztettek egy jó hatásfo-
kú elektronikus számítógé-

A szegedi vállalat igen 
sok újdonsággal jelentkezik 
ebben az esztendőben, s te-

mélyen á t -
hat ja az ú j gazdasági me-
chanizmusból fakadó gazdál-
kodási stílus. Fő profiljuk 
továbbra is az egyenruhák, 
munkaruhák és divatköpe-

pet. az E M R T - 2 típust. p yek készítése. Ebben a fel-
ma adatkorben amely másodpercenként 100 

két óra hosszat tartott. 
Hétfőn délelőtt kerül sor 

Párizsban az észak-vietnami 
és az amerikai küldöttség 
első plenáris megbeszélésére: 
a küldöttségvezetők, Xuan 
Thuy miniszter és Averell 
Harriman nagykövet vezeté-
sével. Ebben állapodtak meg 
a két küldöttség képviselői 
pénteki első találkozójukon, 
amelyen elhatározták, hogy 
az eljárási kérdések vitáját, 
ma, szombaton folytatják. 

A vietnami küldöttség kö-
rében derűlátással tekinte-
nek a hétfőn kezdődő érdemi 
tárgyalások elé. Hangoztat-
ják — mint Xuan Thuy ál-
lamminiszter Párizsba érke-
zésekor is kijelentette —, 
hogy a megbeszélések célja 
a VDK területe elleni ameri-

Jól kezdett az építőipar 
Az építők szakszervezeti székházának kongresszusi 

termében pénteken az Építésügyi- és Városfejlesztési Mi-
nisztérium vállalatainak, gyárainak mintegy 400 gazda-
sági, párt- és szakszervezeti vezetője nagyaktíva értekez-
letet tartott. Bondor József építésügyi és városfejlesztési 
miniszter az ú j gazdaságirányítási rendszer első építés-
ügyi tapasztalataitól és a további feladatokról tartott be-
számolót. Az építőipari vállalatok az év első három hó-
napjában 10 százalékkal tóbb munkát végeztek, mint a 
múlt év azonos időszakában. Az idén átadandó 15 egyedi 
nagy beruházás közül azonban hétnél nem kielégítő az 
építés üteme. Hangsúlyozta, hogy a népgazdaság számára 
nagyon fontos egyedi beruházások munkálatainak meg-
gyorsítása a legsürgősebb feladat. Megengedhetetlen — 
amit egyik-másik helyen már megtettek —, hogy a be-
ruházó és a kivitelező ú j megállapodást kötött a határidő 
meghosszabítására. A határidő módosításáról csak a kor-
mány dönthet. Gyorsítani kell az építőipar anyagbázisát 
fejlesztő beruházások munkálatait ü l 

szorosan együtt-
ezer művelet elvégzésére al- m d k b d n e k a S Z . O T M " n k a " 
kalmas vedelmi Tudományos Kuta-

. ' , , . . tóintézetével és igénybe ve-
, A g é p a kk° ra . mmt egy s z i k a tudomány legújabb 
kisebbfajta íróasztal. Sok-sok eredményeit, ajánlásait. Az 

ergonómiai szempontokat fi-
gyelembe véve ú j fa j t a mun-
karuhákat mutatnak be a 
legnagyobb hazai gyárakban, 
kohászati és vasipari üze-
mekben. 

Olyan speciális összetételű 
anyagból készítenek a kohá-
szatban dolgozó embereknek 
munkaruhákat, amelyek hő-
és lángbiztosak, s nem töl-
tődnek fel elektromos áram-
mal. A színdinamika köve-
telménye érvényesül a mun-
kahely berendezéseitől, gé-
peitől elütő színben készült 
munkaruháknál, amelyeknek 
a színe bármilyen lehet, sár-
ga. zöld, narancsszínű és így 
tovább. 

A Szegedi Ruhagyár a ha-
zai ipari vásárokon és kiál-
lításokon is bemutatja leg-
újabb termékeit, legszebb is-
kolaköpenyeit, amelyekből 
évente 500 ezer darabot ké-
szítenek. Részt vesznek a 
közelgő moszkvai divatbe-
mutatón is férfiöltönyeikkel. 

G. L 


