
Megbeszélések 
Közel-Keletről 

Dobrinyin szovjet nagykö-
vet kedden és szerdán két 
újabb megbeszélést folyta-
tott Washingtonban Siscoe 
helyettes külügyi államtit-
kárra l a közel-keleti kér-
désről tervezett négyhatal-
mi tárgyalások előkészítése-
ként. Az amerikai külügy-
minisztérium szóvivője sze-
rint a megbeszélésen érdemi 
kérdésekről volt szó, egyelő-
re azonban nem született 
megállapodás a tárgyalások 
kezdetének időpontjáról. 

Nixon amerikai elnök sze-
mélyes üzenetet küldött De 
Gaul le francia ál lamfőnek. 
Az üzenetet De Gaul le tá-
bornoknak szerdán adta á t 
Jacques Chaban-Delmas, a 
francia nemzetgyűlés elnöke. 

A z A l Gumhur ia szerdai 
száma leleplezi azokat a 
törekvéseket, amelyek arra 
irányulnak, hogy a Biztonsá-
gi Tanács 1967-es határoza-
tát csupán „értelmezzék" 
annak végrehajtása helyett. 
A határozat elfogadása óta 
Jzrael egyebet sem tesz mint 
szabotálja végrehajtását és 
közben arról beszél, hogyan 
kell „értelmezni" ezt a ha-
tározatot. „Ami bennünket 
illet — folytatja a kairói 
lap — megmondtuk és meg-
ismételjük: csak egyetlen ér-
telmezése lehet a Biztonsági 
Tanács határozatának, még-
pedig az, hogy Izraelnek ki 
kell vonulnia a megszállt te-
rületekről." A lap hozzáfűzi, 
hogy ilyen körülmények közt 
az arabok nem tehetnek 
mást, mint, hogy megkettőzik 
erőfeszítéseiket az agresz-

azió következményeinek fel-
számolására. 

Több áru exportra 
Nagyarányú korszerűsítés 

a Kenderfonó és Szövőipari Váiiaiatnái 
A Kenderfonó- és Szövő-

ipari Vál lalat az idén csak-
nem harmincmi l l ió forintot 
fordít olyan importgépek 
beszerzésére, amelyek se-
gítségével jelentősen növel-
hetik a nyugatra irányuló 
árúk termelését. Ezen az 
összegen belül mintegy 
200 000 dollárért belga és 
olasz gépeket, berendezése-

ket szerezhetnek be. A 
tranzakciós megállapodást 
má r megkötötték a Külke-
reskedelmi-, a Nemzeti- és 
a Beruházási Bankkal. A 
belga Picanol, az olasz Gar-
della és a Sima cégek után 
most az ugyancsak olasz 
Bolelli céggel is megkötöt-
ték a szerződést a modern, 
ú j textilgépek szállítására. 

Nagy sikerű pártnap 
a szegedi egyetemen 

Jakab Sándor elvtárs 
mondott beszédet 

Tegnap Szegedre látogatott 
Jakab Sándor elvtárs, az 
M S Z M P Központi Bizottsá-
gának tagja, a K B osztály-
vezetője. A délelőtti órák-
ban a megyei pártbizottsá-
gon időszerű sajtópolitikai 
kérdésekről tanácskozott. A 
beszélgetésen részt vettek: 
Győri Imre, az M S Z M P 
Központi Bizottságának tag-
ja. a megyei pártbizottság 
első titkára, Szilágyi Jú l ia , 
a megyei párt-végrehajtóbi-
zottság tagja, osztályvezető, 
Sípos Géza, a Szeged városi 

pártbizottság titkára, Rácz 
Lajos, a Csongrád megyei 
Hír lap főszerkesztője, Sz. 
Simon István, a Délmagyar-
ország főszerkesztő-helyette-
se, Dénes János, az MTI 
megyei szerkesztője, Pünkös-
ti Árpád, a Népszabadság 
Csongrád—Békés megyei tu-
dósítója. 

A délutáni órákban Ja-
kab Sándor felkereste a 
József Attila Tudomány-
egyetemet, ahol dr. Márta 
Ferenc rektor és dr. Gras-
sely Gyula, a TTK dékánja 
fogadták. Ezt követően a 
TTK pártszervezetének fel-
kérésére az egyetem oktatói 
és hallgatói előtt pártnap 
keretében nagy érdeklődés-
sel kísért előadást tartott a 
nyugati d iákmozgalmak tár-
sadalmi, gazdasági és ideo-
lógiai vonatkozásairól. A 
pártnap u tán a TTK párt-
szervezete taggyűlést tar-
tott, amelyen Jakab Sándor 
időszerű bel- és külpolit ikai, 
valamint az ezzel kapcsola-
tos konzultációs kérdésekre 
válaszolt. 

Az egyetem oktatói kara 
és hallgatói nevében a párt-
napon elnöklő dr. Zánthó 
Róbert, a pártvezetőség tag-
ja köszönte meg az értékes 
tájékoztatást. 

A szegedi vál lalat vég-
eredményben 22 automata 
szövőgéppel, két automata 
gombolyítóval, két cérnázó-
val, két nyújtóval , szovjet 
előfonó- és csévélőgépekkel, 
s nagyteljesítményű fonó-
centrifugával növeli gép-
parkját . 

A berendezések között 
olyanok is szerepelnek, ame-
lyek lehetővé teszik az or-
szágban már nagy mennyi-
ségben felhalmozódott ken-
derkóc feldolgozását úgy, 
hogy ebből az anyagból is 
jóminőségú textiláru készít-

J hető. Ez azt is eredményezi, 
hogy — a tranzakciós meg-
állapodás értelmében is — 
lemondhatnak évi 600 ton-
na juta behozataláról, nyu-
gati országokból. A nagy 
exportfejlesztési beruházás 
egyéb feltétele még, hogy 
évente csak többletként 
200 000 négyzetméter ipari 
szövetanyagot, 70 tonna zsi-
neget, összesen 100 000 dol-
lár értékű textilárút szállí-
tanak nyugati exportra. 

D. B. 

KOMINTERN ÉVFORDULÓ . Moszkvában tudományos 
ülésszakot rendeztek a Kommunista Internacionálé meg-
alakulásának 50. évfordulója alkalmából . A képen: a 
szónoki emelvényen P. Fedoszejev akadémikus, mellette 
balról M. Szuszlov, az SZKP Politikai Bizottságának 
tagja, a K B titkára, jobbról Waiter Ulbricht. az NSZEP 
K B első titkára, az NDK ál lamtanácsának elnöke. 

Szerdán véget ért a moszkvai tudományos ülésszak, 
amelynek résztvevői hangsúlyozták, hogy a kommunista 
és munkáspártok június 5-én megnyíló nemzetközi ta-
nácskozása fontos szakasz lesz a nemzetközi kommunista 
mozgalom egységének megszilárdításában. Az ülésszakon 
felszólaló Szuszlov beszédét lapunk 2. oldalán közöljük. 

Fordulat 
az autóközlekedésben 

Korszeribb gépkocsipark Szegeden — Jobb munkafeltételek — Új telepek 
A Szegedi Autóközlekedé-

si Vál la lat szervezett dol-
gozói tegnap, szerdán vá-
lasztották meg szakszerve-
zeti tanácsukat A küldött-
közgyűlésen a szakszervezeti 
bizottság tartalmas beszá-
molót terjesztett a résztve-
vők elé, elemezve az elmúlt 
két esztendőben végzett 
munkát , a vál lalat fejlődé-
sét 

Az ú j gazdasági mecha-
nizmusra való áttérés a 
szegedi autóközlekedés gya-
korlatában kézzelfogható 
változásokat hozott Bár 

Makó, április IO: 
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HAZATÉRÉS. A 22 éves Michael Mul l in amerikai káp-
lár hazatért Bostónba. Testsúlyának húsz ki lóját és jobb 
labának egy részét Vietnamban hagyta. Képünkön: test-
vérei üdvözlik a rokkantan hazatérőt, aki az USA bű-

nös háború jában vett részt 

A költészet napjának 
nyitánya 

Szerdán az írók k lub jában 
Simon István Kossuth-díjas 
költő ismertette a közelgő 
költészet napja programját. 

A líra tavasa ünnepe — 
ezúttal hatodízben — József 
Att i la születésnapjához, áp-
rilis Il-éhez kapcsolódik. Az 
ünnepségsorozat országos 
nyitánya az idén április 10-
én Makón lesz. abban a vá-
rosban amely egyrészt em-
lékezetes állomása volt Jó-
zsef Att i la életének, más-
részt ez év őszén ünnepli 
felszabadulásának 25. évfor-
dulóját . A költészeti esttel 
voltaképpen irodalmi hét 
kezdődik Makón, s ez beve-
zetője a jubi leumi év sokré-
tű eseménysorozatának. 
Egyebek között április 4-én 
kerül sor ötven ezer kötetes-
re tervezett könyvtár alapkő 
letételére. 

Gazdag programmal ad-
nak tartalmat a Zeneakadé-
mián az április 13-i irodal-
m i esttel záruló költészet 
napjának. A könyvtárakban 
kiáll ításokat rendeznek, köl-
tői életműveket mutatnak be 
az olvasóknak, a művelődési 
házakban, üzemekben sok-
felé tartanak költő-olvasó 
találkozókat. A Szépirodal-
mi K iadó ápril is 11-ére idő-
zíti Juhász Ferenc szerzői 
estjét Szegeden. Az írószö-
vetség, a rádió és a televí-
zió versesműsorokat iktat 
programjába. Az iskolákban 
szavalóversenyek t rendez-
nek, az Iroda'mi á .tkörök 
több helyütt pályázatát ír-
nak ki a költészet ünnepe 
alkalmából . 

Bőséges választékot kül-
denek a kiadók a boltokba 
a legfrisebb lírai termésből. 

előbbre nyúl ik vissza, de 
mégis ebben az időszakban 
épült fel a 100 mi l l ióná l 
többet érő komplex telep-
hely Szegeden, amely egy-
csapásra megváltoztatta a 
dolgozók munkakörülménye-
it, s a nagy értéket képvi-
selő kocsipark megóvását. 

Tavalyelőtt kezdődött meg 
a közlekedési vállalatok kö-
zötti tipizálás, s így a sze-
gedi vállalat kocsiparkja is 
szinte kicserélődött, s a te-
herautóknál az IFA kocsik 
a dominálok. Az olaj meden-
cében folyó nagyarányú be-
ruházás. s más nagyméretű 
építkezések igényét elégíti 
ki a közlekedési vállalat a 
kiváló TÁTRA billenős te-
herautóival. amelyeknek a 
száma 40-re emelkedik az 
idén. 

Érdemes megemlíteni, hogy 
a kocsik kihasználása és a 
rakodás gépesítése, a nehéz 
fizikai munka mérséklése 
jelentősen elősegítette a 
gazdaságosabb tevékenysé-
get a szegedi AKÖV-nél. A 
gépkocsipark teherszállító 
kapacitása az e lmúlt két 
évben közel 1 ezer tonná-
val, a régebbihez képest 30 
százalékkal emelkedett. Az 
összes szállított árunak több 
min t 50 százalékát gépekkel 
rakják fel. illetve le a te-
herautókról. 

A műszak : fejlődés ter-
mészetesen nem csupán a 
szegedi központi telephelyre 
korlátozódik, hanem a me-
gye városaiban, községeiben 
is ú j abb előrelépés történt 
és történik. A dolgozók 
munkakörülményeit kíván-
ják javítani Hódmezővásár-
helyen, Szentesen és Csong-
rádon. Hamarosan elkezdik 
az ú j kirendeltségi telep 
építését Kisteleken és Csong-
rádon, s jelenleg tárgyalá-
sokat folytat a vállalat ve-
zetősége a szentesi autóköz-
lekedési főnökség korszerű 
telepének megvalósítására 

A teherfuvarozásban el-

ismerésre mél tó fejlődés tör-
tént. de a személyforgalom-
ban még nagyobbat léptek 
előre. Tavaly 26 ú j autó-
busszal gyarapodott a válla-
lat kocsiparkja. A következő 
időszak közlekedéspolitikai 
koncepciójának megfelelően 
az autóbuszok szerepe to-
vább növekszik, a vasút ro-
vására. 

A szakszervezeti tanácsot 
választó küldöttgyűlésen el-
mondta a vezetőség, hogy a 
közlekedési dolgozók évek 
óta szép példáját adták ál-
dozatkészségüknek. s mun-
kaversenyükkel segítették a 
gazdasági vezetés munká-
ját. A múl t évig, összesen 
1962 dolgozó nyerte má r ej 
a K ivá ló dolgozó címet. 

A tegnapi küldöttgyűlésen 
titkos szavazással megvá-
lasztották a vállalati szak-
szervezeti tanács 43 tagját. 
A tanács elnökének Rácz 
Józsefet, t i tkárának pedig 
Tombácz Sándort választot-
ták. 

Kerámia 

a homlok-

zaton 
A Finomkerámiaipari Mű-

vek négy gyára: az Alföldi, 
a Budapesti és a Pécsi Por-
celángyár, továbbá a Rom-
hányi Cserépkályhagyár 
szerdán a Technika Házá-
ban megnyitotta közös ki-
állítását a legújabb kerá-
mia homlokzati és b 'ső 
burkolóanyagokból dís? i fő-
elemekből. 

Eddig évente négy-ölt zer 
négyzetméter kerámiaburko-
latot gyártottak, most felké-
szültek évi 200 ezer négy-
zetméter burkolólap előállí-
tására. 

59. évfolyam, 71. szám 

1969. M Á R C I U S 27., 

CSÜTÖRTÖK * 

Megjelenik hétfő kivé-

telével mindennap, hét-

köznap 8. vasárnap 12 

oldalon. 
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