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Berlinben:

Megkezdődött
a nők világkongresszusa
Kádár János

A berlini Werner-Seelenbinder-Halléban. sok nevezetes kongresszus és más
összejövetel hagyományos színhelyén, hétfőn délelőtt megnyílt a „Világkongresszus
a nők nemzetközi évében". Ezen a világ
minden tájáról több mint 2000 küldött,
vendég és megfigyelő van jelen. Ide érkezett több mint 600 újságíró is.
Úttörőlányok fúvószenekarának fellépte
után az elnökségben foglalt helyet Erich
Honccker, a vendéglátó NDK Német Szocialista Egységpártja első titkára,
Willi
Stoph., az NDK Államtanácsának elnöke,
Freda Brown, a világkongresszus előkészítő bizottságának ausztráliai elnöke, Valentyina Tycreskova,
Hortensia Allende,
Angola Davis és még sokan mások. A magyar nők küldöttségét Erdei Lászlóné, a
Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke
vezeti,
Freda Brown tartott megnyitó beszédet.
Freda Brown megnyitó szavai
után

üdvözlete

Erich Honecker üdvözölte a kongresszust.
Hangsúlyozta, hogy ez elsőrendű fontosságú világesemény. Rámutatott a nőknek
a békéért vívott harcban játszott kimagasló szerepére, s aláhúzta, hogy a béke
fenntartása az emberiség legelső feladata.
Majd arról beszélt, hogy a világ asszonyai
hatalmas politikai erőt alkotnak, amelynek jelentősége és befolyása egyre növekszik.
Erich Honecker nagy tapssal fogadott
üdvözlő beszéde után számos üdvözlet átadására került sor. Dr. Kurt Waldheimnek, az ENSZ főtitkárának meleg hangú
üdvözletét Hélvi Sipilá asszony, Waldheim
személyes megbízottja nyújtotta át. Valentyina Tyereskova, a szovjet küldöttség
vezetője, Leonyid Brezsnyevnek, az SZKP
KB főtitkárának üdvözletét adta át. Ezután Indira Gandhi, Jasszer Arafat, Makariosz érsek, Fidel Castro és mások for(Folytatás a 2. oldalon.)

Az őszi munkák
befejezéshez közelednek
A hétvége országszerte kiadós esőzésekkel telt el, a
Szeged környéki földekre is
bőven hullott csapadék. Az
őszi vetésekre jó időben érkezett, megerősödnek, gyorsabban fejlődnek a már szépen Izeit kalászosok. Az ősziek betakarítását pár napra
lassította, megakadályozta, s
egyben figyelmeztet, hogy a
több hétig napos, a mezőgazdasági munkáknak kedvező időjárásnak valószínűleg vége, számolni kell az
esős, szeles, keményebb októberi napokkal, november
elejei időjárással.
A homokvidékeken befejezéshez közelednek az
őszi
munkák, különösen a szőlőszüret. A megye nagyüzemi
és kisüzemi gazdaságai öszszesen 9 ezer 515 hektárnyi
termőterülettel rendelkeznek,
és a Dél-alföldi Pincegazdaság ezekben a napokban 200
—210 ezer mázsa szőlő felvásárlásával számol. A tapasztalatok alapján nyilvánvaló;
az idei termés alig éri el a
tavalyit, ami közepesnek számít, a két esztendővel előbbi
rekorddal szemben. Naponta
a 13 felvásárló telepen
4
ezer mázsa szőlőt vesznek át.
Az elkövetkezendő napokban
még 35—40 ezer mázsa árut
kínálnak eladásra a termelők. Az elmúlt hetekben a
szegedi járásban öt termelőszövetkezet vásárolt fel szőlőt a pincegazdaság számára,
nagyüzemi felár fejében, s
fogadja továbbra is a felkínált árut.
Sajnos, ha az utóbbi hetekben javult is a napos,
kedvező idő következtében a
termés cukorfoka, a legtöbb
közös gazdaságban
14—15
cukorfokkal szedték a szőlőt.
Néhány nap múlva, amenynyiben kedvez az idő, a legtöbb közös gazdaságban befejeződik a szüret, így a forráskúti Haladás, az ópusztaszeri Árpád vezér Tsz-ben is.
A homoki földeken előrehaladtak az elmúlt hetekben
a gabona vetésével is. Ugyancsak az élenjárók között említhetjük ebben a munkában
a forráskúti Haladás Szövetkezetet, vagy a bordányi

szakszövetkezetet. A termelőüzemek
okultak a tavalyi
esztendő küzdelmeiből, a kritikus őszből, ezért kezdettől
fogva jól, célszerűen szervezték meg az őszi betakarítási

munkákat, és az őszi vetést.
Az esőzésre fordult napokban gyorsítani kell a betakarítást, hogy a megtermett érték ne menjen veszendőbe,
ne veszítsen értékéből.

Szüretelnek az ópusztaszerl Árpad vezér Tsz-ben

Molnár

Válogatják a doháqyt is

József

felvételei

LAPJA

Lázár György, Kádár János fogadta
a SZOT vezetőit
elnöke
Moszkvába
utazik

Lázár György, a Minisztertanács elnöke ma Alekszej
Kosziginnak, a Szovjetunió
Minisztertanácsa
elnökének
meghívására hivatalos baráti látogatásra
Moszkvába
utazik.

Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első
titkára hétfőn, az MSZMP Központi Bizottságának székházában fogadta a Szakszervezetek Országos Tanácsa vezetőit.
A SZOT részéről jelen voltak: Földvári Aladár, a SZOT
elnöke, Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára. Virizlay Gyula,
Gál László, Herczeg Károly, a SZOT titkárai.
Az elvtársi légkörű találkozón időszerű politikai, gazdasági kérdésekről, a szakszervezetek munkájáról, a szakszervezetek kongresszusaival összefüggő kérdésekről folyt
eszmecsere.
A megbeszélésen részt vettek: Pullai Árpád, a KB titkára. Jakab Sándor, a KB osztályvezetője.

Szegedi áruk a BNV-n
Megkezdődtek
Szeged ipara rohamosan
fejlődött az utóbbi húsz évben. Termékei rangos nemzetközi vásárokon szerepelnek sikerrel. Az idei őszi
Budapesti Nemzetközi Vásáron is találkoznak a látogatók a szegedi vállalatok nevével, a bemutatott gyártmányok iránt nagy a z érdeklődés, közülük több vásári díjat is kapott.
Érdekes színfoltja a vásárnak a 10-es
pavilon,
melynek homlokzatán — a
főbejárattal szemben — a
magyar népművészet és háziipar kiállítására hívják fel
hatalmas betűkkel a látogatók figyelrnét. A csodálatos
kalocsai, buzsáki, vásárhelyi hímzések, a kosárfonás
remekei mellett szerényen,
de érdeklődést
keltve ott
vannak a Tápéi
Háziipari
Szövetkezet
gyékényfortatú
bútorai, a Szegedi Háziipari
Szövetkezet
gyermekruhái,
szőnyegei is. Néhány darab
azokból a termékekből, amelyeknek hosszú évek óta jó
hírnevük és elégedett,
állandó vevőkörük van a világpiacon. Aki módszeresen,
pavilonról pavilonra járja a
vásárt, megtalálja több szegedi szövetkezet nevét is,
egy sorban a „nagy" kiállítókkal. Az Április 4. Cipőés Papucskészítő Szövetkezet férficipőket vitt a vásárra. Nem siklik el fölöttük a
tekintet. A hagyományostól
eltérő színekre és fazonokra,
csinos, rövidszárú csizmákra
oda kell figyelni. Katonásan, majd játékos elrendezésben sorakoznak az Universal Ipari Szövetkezet "növényvédő szerei,
tetszetős
csomagolású kozmetikai készítményei. A BNV vásári
díját nyerte a Medikémia
Vegyipari Szövetkezet autósvegyipari termékeivel. Sokan keresik fel a szövetkezet
vásári képviseletét a termékek beszerzésével, használatával kapcsolatos kérdésekben.
A vásáron számos olyan
szegedi termékkel is találkozunk, amelynél nem jelzi külön felirat, hogy itt készült. A
kéziszerszámgyár
kiállításán szerepelnek
a
szegedi gyáregység kombinélt anya. és csőfogói, metszőollóR, kerti fűrészek, precíziós öntvények. A Minőségi Cipőgyár szegedi gyárának
exportmodelljéi
is
tetszettek a női lábbelik színes, változatos seregében. A
Pamutnyomóipari
Vállalat
bemutatóján a hurkolt kelmék
kivételével
minden
anyagban sikert arattak a
szegedi textilművekben készült fonalak. S a vállalat
vásári képviselete nem rejti
véka alá az érdeklődők előtt,
hogy a kiállított termékek
minőségét illetően döntő té-.

a szakmai

nyező a fonál. A textilművek fonodájából pedig kitűnő alapanyagok kerülnek ki,
amelyekből színpompás, jó
minőségű kelméket lehet készíteni. Sikerrel szerepelnek
a Tisza Bútoripari Vállalat
kiállításán a szegedi bútorgyár kisbútorai. Nagy érdeklődés nyilvánult meg például a polccal egybeépített
író-tanuló asztal iránt, amit
a gyár fiatal munkatársai
terveztek. Házgyári lakásokban jól elhelyezhető, a gyerekszobában pedig a z az előnye teszi nélkülözhetetlenné,
hogy szabályozható a magassága, a gyermek növekedésének megfelelően.
A Szegedi Ruhagyár szabadidő-öltönyeit vásári díjjal tüntették ki. Nagyon tetszenek a látogatóknak is
ezek a ruhák. A korábbi
években kisebb volt az érdeklődés a gyár férfiöltönyei
iránt, most
azonban igen
közkedveltek a vásáron, s a
kereskedelemben
egyaránt.
A női munka- és divatköpenyek vidám színei, a fazonok modern vonalvezetése,
a z anyagminőség is kivívták
a vásárlátogatók
elismerését.

napok

termék bemutatását szolgálják. A szegfűnevelő
háló
alkalmazása forradalmasítja
a kertészeteket: nem engedi lehajlani,
elgörbülni a
szegfűszárakat. A
virágok
növekedés közben, a föléjük
feszített hálóból dugják ki
fejüket, s a háló egyenesen
tartja a szárukat. Változatlan az érdeklődés a szintetikus ponyvák iránt, amelyek egyaránt alkalmasak
raktárcsarnokok létesítésére,
uszodák fedésére A bútoripar keresi a pozdorjalapokat, sok mindenre alkalmas
a háncsrostból regenerált ég
szintetikus, mesterséges szálakból előállított tűzött nemez.
Szívesen
láttunk
volna
még több szegedi terméket a
vásáron, összegezve azonban
megállapíthatjuk, hogy
a
BNV-n kiállító
vállalatok,
szövetkezetek méltán képviselik városunk iparát, gyártmányaik megállják a helyüket a nemzetközi élvonalban. Tetszenek a közönségnek, érdeklődik irántuk a
kereskedelem.
B. L
*

A hivatalos program szerint a csütörtöki zárásig délA Kenderfonó és Szövő- előttönként most már a szakipari Vállalat tizennégy ter- embereké az elsőség az őszi
mékcsoporttal szerepel
a Budapesti Nemzetközi VásáBNV „A" pavilonjában. A ron. Hétfőn megkezdődtek a
hagyományos kenderzsinegek szakmai napok annak érdemellett bemutatják a szinte- kében, hogy a hazai és a
tikus alapanyagból
készült külföldi kiállítók, partnereik
köteleket is, lánckötött ha-> nyugodt körülmények között
lászhálókat.
A
felületes* dolgozhassanak, zavartalanul
szemlélő dekorációnak véli fejezhessék be tárgyalásaia vitrinben pompázó szegfű- kat, realizálhassák
üzleti
ket. pedig azok egy újfajta megbeszéléseiket.

November 4—13:

A szovjet kultúra
napjai
Gazdag

eseménysorozat

November
4—13. között
rendezik meg hazánkban a
szovjet kultúra napjai gazdag művészeti programot kínáló eseménysorozatát. Dr.
Molnár Ferenc kulturális államtitkár hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a
november 4-i megnyitó díszelőadáson az Erkel Színházban a Leningrádi Filharmónia szimfonikus zenekara és
a leningrádi Kirov
opera
balettművészei lépnek fel. A
későbbiekben is nemzetközi
hírnévnek örvendő ének- és
táncművészek
szerepelnek
majd színpadjainkon.
4 Moldavai Szovjet Szo;

V

cialista Köztársaság 75 tagú
ZSOK népi táncegyüttesét is
üdvözölhetjük majd. Budapesten kívül Szegeden is ízelítőt ad a moldavai dal- és
táncfolklórból. Az
európai
hírű pesznyári tánczenekar
Makón, Hódmezővásárhelyen
és Szentesen is szerepel.
A budapesti Történeti Múzeumban
szovjet kortársi
képzőművészeti kiállítás nyílik, a Szépművészeti Muzeum pedig a szovjet múzeumok remekműveivel várja a
látogatókat. A szovjet kultúra napjai érdekes eseményeket kínálnak a filmbarátoknak js.

