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Az OKP 
ujabb 
választási 
sikere 

Alig egy héttel az általá-
nos politikai választások 
után a baloldali erők é s kü-
lönösen a Kommunista Párt, 
új sikert arattak azon a tar-
tományi választáson, amely-
nek célja a friuli Venezia-
Giulia-beli tartományi ta-
nács megújítása v o l t 

A tartományban — amely 
az osztrák és a jugoszláv ha-
tár közelében fekszik — az 
1964-es választásokhoz ké-
pest a jobboldali pártok (li-
berálisok, m&narchisták, és 
neofasiszták) viszonylatában 
2,3 százalékos szavazatvesz-
teség figyelhető meg, ame-
lyet részben a Keresztény-
demokrata Párt — 1,8 szá-
zalék —, részben a Kommu-
nista párt — 1,5 százalék —, 
részben pedig a PSIUP — 
2.0 százalékot — szerzett 
meg. Nenni szocialista szo-
ciáldemokrata pártja a sza-
vazat i* 9,9 százalékát ve-
szítette el. 

Gazdasági kormány-
megállapodás a VD K-val 
A Le Thanh Nghi, a Viet-

nami Dolgozók Pártja Poli-
tikai Bizottságának tagja, 
miniszterelnök-helyettes ve-
zette vietnami gazdasági kor-
mányküldöttség az elmúlt 
napokban tárgyalásokat foly-
tatott a magyar kormány-
küldöttséggel, amelyet Fe-
hér Lajos, az MSZMP Poli-
tikai Bizottságának tagja, a 
Minisztertanács elnökhelyet-
tese vezetett. A tárgyaláso-
kat mindvégig a testvéri ba-
rátság és a kölcsönös együtt-
működés szelleme hatotta át. 

Május 28-án a két dele-
gáció vezetője, Fehér Lajos 
és Le Thanh Nghi megálla-
podásokat írt alá, amelyek 
szerint a Magyar Népköztár-
saság 1969. évben további 
anyagi és egyéb támogatást 
nyújt a vietnami nép igazsá-
gos harcához és vállalja vi-
etnami szakemberek magyar-
országi továbbképzését. Ez 
alkalommal került aláírásra 
a Magyar Népköztársaság 
és a Vietnami Demokratikus 
Köztársaság 1969. évre szóló 
árucsere-forgalmi és fizeté-
si egyezménye is. Az aláírás-
nál jelen volt dr. Szabó Zol-
tán egészségügyi miniszter, 

dr. Jávor Ervin, az Országos 
Tervhivatal elnökhelyettese, 
Erdélyi Károly külügymi-
niszter-Jielyettes, Tordai Je-
nő külkereskedelmi minisz-
terhelyettes, Kardos János 
vezérőrnagy, vezérkari fő-
nökhelyettes, továbbá a Kül-
ügyminisztérium és Külke-
reskedelmi Minisztérium 

több vezető munkatársa. Ott 
volt Hoang Luong, a Vietna-
mi Demokratikus Köztársa-
ság budapesti nagykövete és 
Dinh Ba Thi, a DNFF bu-
dapesti állandó képviseleté-
nek vezetője. Az aláírás 
után Fehér Lajos és Le 
Thanh Nghi, a két kormány-
küldöttség vezetője beszéd-
ben méltatta a megállapodá-
sok jelentőségét. 

Fehér Lajos beszédében 
egyebek között elmondta: 

A vietnami nép háború-
ja a szabadságért, a függet-
lenségért vívott háború pél-
dája. A nemzetközi jog írott 
és íratlan szabályai elítélik 
az amerikai agressziót. A 
világ közvéleményének dön-
tő többsége elismeri, hogy az 
amerikaiak bűnösen megsér-
tették a vietnami kérdés 

Új gépek az új terméshez 
Idén is jő vásárlók a tsz-ek 

Ezen a tavaszon először 
árusított a megyei AGRO-
I<ER romén és jugoszláv 
kukorica-vetőgépeket. Ezek 
a gépek nagyon precíz mun-
kát végeznek, s vegyszerada-
golókkal vannak ellátva. A 
tapasztalatok bizonyítják, 
hogy mind a martonvásári, 
mind a jugoszláv vetőmago-
kat pontosan, szemenként, 
megfelelő mélységre szórták 
a földbe. A román vetőgé-
pekből 25, a jugoszláv vető-
gépekből pedig 9 kelt el. A 
tavaszi kezdésre az új ma-
gyar UKV gépekből is ka-
pott az AGROKER, igaz 
mindössze 4 - e t A korábbi, 
FKV 6-os kukorica-vetőgé-
pekből 25-öt vásároltak a 
gazdaságok, köz tük a szegedi 

Haladás Tsz is. A gépek az 
elmúlt hetekben jól vizsgázr-
tak. 

Közeledik a nyári beta-

karítás. Az AGROKER ele-
gendő erő- és munkagéppel 
látja el a mezőgazdasági 
üzemeket. Traktorokból, ta-
lajművelő-gépekből, növény-
védőgépekből nincs hiány, 
minden igényt kielégítenek, 
úgyszintén magtisztító és 
osztályozó gépekből. Nagy 
az érdeklődés az SZK 4-es 
szovjet kombájnok iránt. 
Ezekből az idén 60-at kap a 
megye. A korábbi hetekben 
40 már megérkezett, 10-et 
pedig az aratás megkezdésé-
ig várnak. A szegedi gaz-
daságok hat kombájnt vásá-
roltak. A megye és a sze-
gedi járás gazdaságaiban 
igen-igen jól bevált a ZVZ 
csehszlovák aratógép. Eddig 
nyolc érkezett meg, s azon-
nal el is kelt valamennyi. 

A korábbi esztendőkben 
gyakran gondot okozott a 
szalmalehúzás. Ezen változ-

tattak a korszerű bálázógé-
pek. Eredetileg ebben az 
esztendőben 35 szovjet bá-
lázógép érkezett volna, de 
konstrukciós átalakítás kö-
vetkeztében elmaradt a szál-
lítás. Ezért a német bálázó-
gépekből a tervezettnél töb-
bet rendelt az AGROKER, 
összesen 70 darabot. 

Tavalyi felmérés szerint 
ebben az esztendőben mind-
össze három öntöző-berende-
zést akartak vásárolni a me-
zőgazdasági üzemek. Az 
aszályos esztendő arra kény-
szerítette őket, hogy a meg-
lévő öntözőgépek mellé úja-
kat vásároljanak. így meg-
növekedtek az igények, je-
lenleg 16 komplett berende-
zés kellene. Az elmúlt na-
pokban 11 öntözőberendezést 
leszállított az AGROKER, s 
egyrészük már üzemel is. 

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e 

Gépek parádéja as AGROKER telepén 

rendezését szolgáló nemzet-
közi egyezményeket, hogy 
agressziójuk embertelen és 
igazságtalan. A vietnami 
nép harcának eredményei, a 
fronton és a diplomáciában 
elért győzelmek fokozatosan 
elszigetelték az amerikai po-
litikát és sarokba szorították 
az amerikai katonai vezetést. 

Népünk egyetért azzal, 
hogy minden háborús cse-
lekményt meg kell szüntetni 
a Vietnami Demokratikus 
Köztársaság ellen, hogy az 
idegen csapatoknak el kell 
hagyniok Vietnam földjét. 
Egyetért azzal, hogy a viet-
nami népnek magának kell 
döntenie sorsáról. 

Tudjuk, hogy még kemény 
harcok előtt áll a vietnami 
nép. Ezért is fontos, hogy a 
szocialista országok minden 
szükséges és lehetséges se-
gítséget megadjanak igazsá-
gos harcához. Ezt szolgálja 
egyezményünk, amely szer-
vesen beleilleszkedik Ma-
gyarország vietnami szolida-
ritási hónapjának program-
jába. 

Le Thanh Nghi beszédé-
ből: 

A vietnami harctérről jöt-
tünk ide; Dél- és Észak-Viet-
nam népének az amerikai 
agresszorok elleni harcában 
aratott győzelmei örömhíré-
vel. A vietnami nép függet-
lenségért és a szabadságért 
vívott harca új szakaszba 
lépett A tavaszi általános 
offenzíva és felkelés, vala-
mint a májusi akciók során 
a dél-vietnami nép és fel-
szabadító hadsereg nagy 
csapást mért az amerikai 
agresszorokra és lakájaikra, 
s megteremtette a feltétele-
ket a teljes győzelem kiví-
vására. 

A vietnami nép mind a 
szocializmus építésében, 
mind az amerikaiak elleni 
harcban élvezi a Magyar 
Szocialista Munkáspárt, a 
magyar kormány és a ma-
gyar nép sokoldalú, inter-
nacionalista szellemen ala-
puló segítségét és támogatá-
sát. Ezt a segítséget újra és 
gazdagon tükrözi az a széles 
körű tömegmozgalom, amely 
Budapesten és vidéken ki-
bontakozott. Ahogyan Önök 
szokták mondani, bajban és 
nehézségekben ismerjük meg 
az igazi barátot. 

ÉPÜLET — BETONBÓL. A Budapesti út mellett 
épül Szeged új tejüzeme, amelynek fő alkotóeleme a 
beton. Az elmúlt hónapok lassúbb üteme után az építők 
most nagy erővel végzik munkájukat, ennek ellenére a 
kitűzött határidőre — a nyár közepére — még nem lesz 

kész az új gyár. 

A KMP jubileumának tiszteletére 

Nagy tét 
a versenyben 

Emlékezetes sikert aratott 
tavaly a szegedi üzemek 
munkaverseny mozgalma; 
összesen 17 vállalat érde-
melt ki különféle kitünte-
tést. A lendület idén sem 
csökkent — a munkáskollek-
tívák most a Kommunisták 
Magyarországi Pártja meg-
alakulásának 50. évforduló-
jára jelentkeznek újabb és 
újabb munkafelajánlásokkal. 

güknek; a kéziszerszámgyár 
egyharmaddal nagyobb ter-
melési értékbe flozdtt r létre, 
mint 1967 hasisjnló időszaká-
ban. L 

Korszerű 
termékek 

Tizenkét 
pontban 

A Szegedi Kéziszerszám-
gyárban 9 szocialista brigád 
és a különböző műhelyek 
között kezdődött a munka-
verseny. A dolgozók 12 pont-
ban jelölték a feltételeket, 
amelyeknek teljesítését ha-
vonta értékelik. A hagyo-
mányos vállalások között né-
hány újabb, a gazdasági re-
formhoz igazodó is akad. 

A kéziszerszámgyár dolgo-
zóinak lelkes munkájával az 
üzem az első negyedévben 
a vártnál is nagyobb nyere-
séggel dolgozott; a súlyos 
munkaerőgond ellenére mint-
egy 13 millió forint értékű 
terméket készített. Eleget 
tettek az exportkötelezettsé-

Eltűnt a Scorpion 
Méltán kelt aggodalmat, hogy az Azori szigetek és 

Norfolk közti több mint háromezer kilométer hosszúságú 
tengerszakaszon nyomtalanul eltűnt 99 főnyi legénységével 
a 40 millió dollár értékű Scorpion amerikai atom-
tengeralattjáró. Az amerikai légierő és a haditengeré-
szet korábbi katasztrófáival rendszeresen együttjár a 
légtér, illetve a hajózási útvonalak veszélyes nukleáris 
szennyeződése. 

Az amerikai haditengerészet kutatóhajói olajfoltokat 
észleltek az Atlanti-óceán felszínén, körülbelül abban a 
térségben, amelyen keresztül a Scorpion atom-tenger-
alattjáró a Földközi-tengerről visszatérőben keresztül-
haladt A Scorpionnak hétfőn kellett volna felmerülnie 
a norfolki haditengerészeti támaszponttol mintegy 90 
kilométerre. 

A Szegedi Ecset- és Sep-
rűgyár 1968-ban is szocia-
lista munkavállalathoz mél-
tóan kíván dolgozni, a gyár-
ban ennek érdekében új ver-
senyvállalások születtek. To-
vább javítják árucikkeiknek 
minőségét, ennek érdekében 
például új főző- és szárító-
helyiséget, valamint beren-
dezést építenek az ecset-
üzemben. Nagy gondot for-
dítanak a gazdasági reform 
igényeire, csökkentik az ön-
költséget, tervbe vették, hogy 
az idén úgy dolgoznak, hogy 
a nyereségrészesedést 1968-
ban a dolgozók egyhónapi 
keresetének megfelelő ösz-
szegre növelik. 

4,7 milliós 
ráadás 

A Csongrád megyei Hús-
ipari Vállalatnál is méltó-
képpen szeretnék megünne-
pelni a KMP jubileumát, 
valamint az üzem alapításá-
nak 100. évfordulóját. A vál-
lalat 1200 munkása a terme-
lési tanácskozásokon vállalta 
4 millió 700 ezer forint ér-
tékű „ráadást": elhatároz-
ták, hogy minden lehetősé-
get kihasználva takarékos-
kodnak a vízzel, a gőzzel, a 
villamos energiával. Az ed-
digieknél gazdaságosabban 
használják fel az alapanya-
gokat — s ahol mód kínál-
kozik erre — új termékeket 
kísérleteznek ki. A Szegedi 
Szalámigyár hentesüzeme 
például két új termék soro-
zatgyártását kezdi meg 1968-
ban. A szegedi gyárnak fon-
tos felajánlása, hogy a kül-
földön kedvelt szegedi sza-
lámiból nagyobb mennyisé-
get exportál. 


