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Egy napaképviselöjjelölltel 
Apró Antal elvtárs 

szegedi 
látogatásai 

Apró Antal, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Minisztertanács elnök-
helyettese, a s i t — mint la-
punk szutnoati szamában 
je lentet tük — az u j szegedi 
szóvogyaruan tartot t gy uié- t 
sen bzegeu I. szamu uiszág-
gyűlesi vaiasztokeruiete 
képviselőjének jeioitek, teg-
nap üzemeket es termelő-
szövetkezetet keresett fel. A 
képviselőjelölt programja 
tegnap is zsúfolt volt és 
reggel 8 óratói késő délutá-
nig tartott valasztói koré-
ben. 

Apró Antal társaságában 
volt Győri Imre, a Csong-
rád megyei partbizottság el-
ső t i tkára, dr. Komócsin 
Mihály, a Csongrád megyei 
pártbizottság t i tkára, Perjé-
si László, a Szeged városi 
pártbizottság első t i tkára, 
dr. Biczó György, a Szeged 
mj . városi tanács vb. el-
nöke, tet tek először látoga-
t á s t 

A paprika-
feldolgozóban 

Itt Polák Zoltán, a vál-
lalat igazgatója, Kollányi 
Sándor üzemi párttitkár es 
Szabó Sándor szb. t i tkár fo-
gadta. Mind já r t közvetlen 
beszélgetés kezdődött o 
gyári életről. A munka i t t 
is fejlődést, jelentős ered-
ményeket hozott. Megsok-
szorozódott a termelés. Ma 
m á r nemcsak papr ikát őröl-
nek, hanem különféle le-
vesporokat is készítenek. 
Nem is olyan régen évente 
15 millió for int ér tékű ter-
méket állí tottak elő, tavaly 
viszont már 340 millió fo-
r in t értékű paprika, leves-
por és szárított hagyma 
hagyta el a munkatermeket . 

— Es a tervek? — kér-
dezte Apró Antal. 

— A piacainkat tartani 
akarjuk — válaszolt Polák 
Zoltán —, célunk a terme-
lés bővítése. 

Ekkor esett szó arról, 
hogy a köztermesztésbe mi-
nőségileg jobb és többet 
termő fűszerpapr ikafa j ták 
kellenek. A faj tael ismerés-
nek azonban a gyakorlat 
számára olykor hosszú az 
útja... Az expor t ra első-
sorban levesporból lenne le-
hetőség. 

A témát feljegyezte Apró 
Antal, ma jd végigjárta az 
üzemrészeket, az igazgató 
és Engi János főmérnök ka-
lauzolásával. Közben a le-
veskonyhában szót vál tot t 
Ótott Lajosnéval, Márki 
Balázsnéval, Módra József-

is. A hengerszékes malom- Felszabadulás Tsz 
ban Fodor József főmolnár 
arról beszélt, hogy mi ad ja 
az őrlemény ízét, zamatát . 
Elárulta, hogy a korszerű 
technika mellett van itt ré-
gi malomkő is. amit „piro-
sítóvak" hívnak, s ez a 
minőség szempontjából fon-
tos. 

(Liebmann, Dfla reiveteiei) 
Apró Antal e lvtárs a konzerv gyárban a zakuszkakészí tés be-

fe jező mozzana táva l Ismerkedik ' 

nek itt Is több régi szemé-
lyes ismerőse van. 

Apró Anta l érdeklődéssel 
hallgatta az üzem egyre 
fejlődő termeléséről szóló 
adatokat. A tervezett üzem-
bővítést részletesebben tu-
dakolta, s ennek kérdéseit 
feljegyezte. Azután elmesél-
te, hogy a moszkvai élelmi-
szeripari kiállításon a Sze-
gedi Konzervgyár termékei-
vel is ta lá lkozot t 

Az üzemrészekben Apró 
Antal mindenüt t élénken 
érdeklődött a munkáról , f i-
gyelte a gyártási e l járás t 
és a kész termékek csoma-
golásá t 

— A korszerű csomagolás 
— jegyezte meg — igen 
fontos, s erre továbbra is 
nagy gondot kell fordítani. 

A főzeléküzem-részben 
Apró Antal elé lépett a 
Lőwy Sándor szocialista 
brigád képviseletében Tóth 
Péterné, Szalai Ibolya, 
Sztevál Mária és köszöntöt-
ték maguk és munkatársaik 
nevében. Tiszteletük jeléül 
virágcsokrot nyúj to t tak át. 

Vendégmarasztaló volt a 
sár a 

tót adott a tsz munkájáról . 
Közölte, hogy a tavalyi 
eredmények nyomán mint-
egy 45 forint lett egy mun-
kaegység értéke, amihez 
persze még hozzájön a ház-
tá j i jövedelme. Elmondotta, 
örülnek, hogy a tsz földjén 
sikeres az olajkutatás , de 
baj , hogy a járó-kelő gépek, 
mivel nem vigyáznak, káro-
kat is okoznak földjeiken. 
Kifogásolta, hogy a termé-
kek felvásárlásában még 
mindig sok a közbeiktatott 
szerv. 

Apró Antal ismét rótta a 
sorokat jegyzetfüzetébe, 
m a j d közötte: 

— Az olajosok és a tsz 
közötti ügyet tisztességesen 
rendezzük, gondunk lesz 
rá ... A kormány foglalko-
zik azzal, hogy az ésszerű-
ség határain tovább szűkít-
se a termelők és a fogyasz-
tók, illetve a termelők és a 
feldolgozók közötti közbeik-
tatott szerveket. 

Ü j és ú j problémák ke-
rültek elő, ma jd a t réfa 
sem hiányzott. S a szívélyes 
búcsú után Apró Antal az 
esti órákban utazott vissza 
Budapestre. 

Morvay Sándor 

Mai számunkból: 

SZOVJET 
NYILATKOZAT 

A KÍNAI 
KORMÁNYHOZ 

KÖZSZEMLÉN 
AZ IDEIGLENES 

VÁLASZTÁSI 
, NÉVJEGYZÉK 

JAVULÓ 
ÉLETKÖRÜLMÉNYEK 

JUBILEUMI SIKEREK 
A MUNKÁSÖRSÉGBEN 

Kádár Jánosnak, a Magyar 
Szocialista Munkáspár t Köz-
ponti Bizottsága első t i tká-
rának meghívására február 
2—4. között nem hivatalos, 
barát i látogatást tett a Ma-
gyar Népköztársaságban Jo-
szip Broz Tito, a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köz-
társaság elnöke, a Jugoszláv 
Kommunis ták Szövetségének 
elnöke és felesége. 

A magyarországi tartózko-
dás idején a két párt , a két 
ország vezetői között eszme-
cserékre került sor, amelye-
ken magyar részről Kádár 
János, Fehér Lajos, a Polit i-
kai Bizottság tagja, a Mi-
nisztertanács elnökhelyette-
se, Komócsin Zoltán, a Po-
litikai Bizottság tagja, a 
Központi Bizottság t i tkára, 
Erdélyi Károly, a Központi 
Bizottság tagja. külügymi-
niszter-helyettes, Marjai Jó -
zsef belgrádi magyar nagy-
követ; jugoszláv részről Jo-
szip Broz Tito, Mijalko To-
dorovics, a Jugoszláv Kom-
munisták Szövetsége Köz-
ponti Bizottsága végrehaj tó 

bizottságának t i tkára, Ha j ika 
Pozderac szövetségi iparügyi 
és kereskedelmi miniszter, 
Miso Pavicsevics, a külügyi 
ál lamti tkár-helyettes és dr . 
Dusán Csalics, budapesti 
jugoszláv nagykövet ve t t 
részt. 

Kádár Jánös és Joszip 
Broz Tito kölcsönösen tájé-
koztatták egymást a szocia-
lista épit.és helyzetéről Ma-
gyarországon, illetve Jugo-
szláviában, áttekintette a két 
szomszédos szocialista ország 
kapcsolatainak fejlődését, 
véleményt cserélt a nemzet-
közi helyzet, a nemzetközi 
kommunista mozgalom idő-
szerű kérdéseiről. 

Joszip Broz Tito magyar-: 
országi látogatása, a szívé* 
lyes baráti légkörű eszme-
cserék a két párt, a két or-
szág barátságának erősítését, 
a szocializmus és a béke 
ügvét szolgálták. 

Joszip Broz Tito és fele* 
sége, valamint a kíséretében 
levő jugoszláv személyisé-
gek szombaton este méltó 
búcsúztatás után elutaztak 
hazánkból. 

A Felszabadulás Tsz üvegházé ban Apró Antal Vanya Ferenc-
né , Udvari Sándorné és Kovács Fercncné kertészet i dolgozók 

t á r s a s é gában / Anglia várja Koszigint 
Az angol közvélemény 

nagy érdeklódéssel tekint 
Koszigin szovjet kormányfő 
holnap kezdődő egyhetes 
londoni látogatása elé. A la-
pok pártál lásra való tekin-
tet nélkül melegen mél ta t ják 
a szovjet vendég pálya tiltá-
sát, kiemelik Koszigin gazda-
sági szakértelmét, s „türel-
mes, szí vós. hozzáértő" dip-
lomáciájának olyan sikereit, 
mint például a taskenti bé-
keegyezmény és a szovjet— 
francia kapcsolatok messze-
menő javulása. 

Számos hírmagyarázó pár-
huzamot von a szovjet—fran-
cia kapcsolatok látványos 
fejlődése és a szovje t—bnt 
kapcsolatok alakulása kö-
zö t t Az utóbbiak távolról 
sem fejlődtek olyan mérték-
ben, mint sokan remélték a 
Wilson-kormány hatalomra 
kerülésekor. Különösen sú-
lyos tehertétel London és 
Moszkva kapcsolataiban az 
Egyesült Államok vietnami 
poli t ikájához nyúj to t t brit 
kormánytámogatás . 

Brezsnyev 
Prágában 

A Csehszlovák Kommunis-
ta Pá r t Központi Bizottságá-
nak mgehívására Leonyid 
Brezsnyev, az SZKP Köz-
ponti Bizottságának főt i tkára 
és kísérete szombaton P rá -
gába érkezett. 

A prágai főpályaudvaron 
Antonin Novotny, a Cseh-
szlovák Kommunis ta Pár® 
Központi Bizottságának első 
titkára, Jiri Hendrych, Józef 
Lenárt és L. Strougal üdvö-
zölte a szovjet vendégeket. 

Katona Sándor képviselői [eiöíéss 
Oorozsmán 

A József Attila Tsz 409 
gazdája és sok meghívott 
vendég találkozott szomba-
ton délelőtt Dorozsmán a 
fi lmszínházban. A nagy ta-
lálkozónak kettős célja volt. 
Megismerni és megtárgyalni 
a paraszti munkaközösség ta-
valyi kiemelkedően szép si-
kereit és képviselőt jelölni az 
országgyűlésbe, a megyei és 
a járási tanácsokba. 

Szitás Ágostonnak, a szö-
vetkezet elnökének számadá-
sa az 1966-os évről, egyben 
bizonyító hitvallás volt a 
párt és a kormány paraszt-
pol i t ikájának eddigi eredmé-
nyeiről. Miközben a tsz tiszta 
vagyona egyetlen év alat t 2 
millió forint tal gyarapodott, 
s elérte a tíz és fél milliót, a 
termelés valamennyi ágaza-

hangulatá t a következő napi-
rendnek is, amikor dr. Bozó 
Sándornak, a Csongrád me-
gyei tanács vb t i tkárának, 
az MSZMP Csongrád megyei 
Bizottsága és a Hazafias 
Népfront megyei elnöksége 

tában kimagasló sikerek szü- nevében tett javaslata a lap-
lettek. Ebből következik, 
hogy a gazdák közösből szár-
mazó át lagjövedelme egy év 
alatt 53 százalékkal növe-
kedett, s most elérte a 16 
ezer 650 forintot. Az egy 
munkaegység értéke 36,20 
forintot mutat . 

A szép eredmények som-
mázása adta meg az a lap-

ján országgyűlési képviselő-
nek jelölték Katona Sándort , 
a Hazafias Népfront megyei 
bizottságának t i tkárát . 
Ugyanilyen meggyőződéssel 
határoztak akkor is, amikor 
megyei tanácstagnak jelölték 
Siklós Jánost . a Csongrád 
megyei pártbizottság t i tká-
rát . 

A konzervgyárban 
dr. Ábrahám Antalné 

Igazgató, Bódis József pár t -
t i tkár, Pócz j ánosné szb. 
t i tkár és az üzem többi ve-
zetői, dolgozóinak képvise-
lői üdvözölték a képviselő-
jelöltet és a társaságában 
levő megyei és városi veze-
t ő k e t A KISZ-ista és szo-
cialistabrigád-tag Király 
Irén virágcsokorral kedves-
kedet t Apró Antalnak, aki-

tehenészeténél, ahova a 
konzervgyári látogatást kö-
vetően, a szívélyes fogadta-
tás után elkísérte Apró An-
talt Árendás György, a tsz 
elnöke, Molnár Vencel, a 
tsz pár t t i tká ra és a tsz töb-
bi vezetője. A tehenészet-
ben is jók az eredmények. 
Juhász Árpád főállatte-
nyésztő, B. Szabó Sándor 
brigádvezetö erről is számot 
adtak. 

Az üvegházakat Komár 
Sándor, a kertészet vezető-
je és Stifter János brigád-
vezető muta t ta be. Később 
három fiatalasszony, Vanya 
Ferencné, Udvari Sándorné 
és Kovács Ferencné a pa-
lántaültetés „titkairól" be-
szélgetett Apró Antallal. 

Az irodában Árendás 
György részletes tájékozta-^ 

Jó ütemben épül az új 
szovjet—magyar távvezeték 

Egy éve fogtak hozzá a harmadik ötéves 
terv legnagyobb és legfontosabb villamos-
energiaipari beruházásának, a négyszáz 
kilovoltos magyar—szovjet vil lamos-táv-
vezeték kiv ; telezőiéhez. 

Az ú j távvezeték Munkácstól Gödig ter-
jedő szakaszát két részben építik meg az 
Országos Villamos Távvezeték Vállalat 
dolgozói, csaknem 800 millió forint költ-
séggel. Az országhatártól Sajószögedig ter-
jedő 17 kilométeres vonalrészen február -
ban fejezik be 313 hatalmas oszlop fel-
állítását, m a j d hozzálátnák az áramvezető 
sodronyok szereléséhez. A tervek szerint 
ezzel a munkával még ebben az évben 
elkészülnek, s utána nyomban üzembe he-
lyezik ezt a szakaszt. 

(Siflis felvétele) 

Ct tórók köszöntését f ogad j a Ka tona Sándor a Jelölés u t á n 

A jelöltek, olyan emberek, 
akik eddigi életük nagyobb 
részét a r ra áldozták, hogy a 
dolgozó embereknek ne kell-
jen lehaj tot t fej jel já rniok 
az utcán — amint erre Ba-
logh Kálmán idős szövetke* 
zeti paraszt emlékezett a 
nagygyűlésen. Katona Sándor 
1915-ben Makón született; 
Középparasztként művelte 
kis családi örökségét, 3 a fel-
szabadulás napjával egy idő-
ben kapcsolódott be a pa-
rasztság jobb sorsáért ki-
bontakozó harcba. Részt vett 
a földosztás Csongrád me-
gyei előkészítésében, csakha-
m a r a kisgazdapárt balszár-
nyának k é p v i s e l t e k é n t a 
par lamentbe is -beválasztot-
ták. Az elmúlt években is 
Csongrád megye országgyű-
lési képviselője volt. Je len-
leg a Hazafias Népfront me-
gyei bizottságának t i tkára. 

Katona Sándor szót e j te t t 
arról, hogy egykor a feudá-
lis Magyarországon ez volt 
az úri elv: „A nemesség kö-
telez." Mi viszont, parasz-
tok, munkások azt val l juk: 
kötelez bennünket a biza-
lom. S hálás köszönetünk e 
bizalomért. 

Később egyenruhás úttörő-
csapat érkezett, s a nagy-
gyűlés tapsától kísérve vö-
rös szegfűcsokrokat nyúj to t -
tak át a jelölteknek. Földi 
István úttörő a jövő válasz-
tópolgárai nevében köszön-
tötte a jelölteket 

Cs. J . 

A távvezeték végénél, Göd ha tárában 
szintén tavaly kezdték meg az ország leg-
nagyobb elektromos fogadóállomásának 
építését. A csaknem ötven holdas terüle-
ten három, egyenként 400 ezer, 220 ezer és 
120 ezer voltos szabadtéri kapcsolótér ké-
szül, közös vezénylőépülettel. A 76 millió 
forintos beruházási előirányzatból ezenkí-
vül karbantar tó telep, út, iparvágány és 
36 lakásos lakótelep létesül. A gödi fogadó-
állomás a távvezetékkel együtt 1968 vé-
gére készül el. Rendeltetése az lesz, hogy 
a Szovjetunióból importált , négyszáz 
kilovolt feszültségű villamos energiát, 120 
kilovoltra átalakítva továbbítsa Buda-
pestre. (MTI) 
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