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Óriási szerelőcsarnok 
28 ezer négyzetméter alapterületű vasvázas szerelőcsar-
nokot építenek Győrben a Vagon- és Gépgyár bővítése 
során. A méretekre jellemző, hogy 1200 tonna vasszerke-
zetet építenek be, s mintegy 10 ezer négyzetméternyi az 
üvegfelület . Képünk: a szerelők az oldalfalak ál lványo-

zásán dolgoznak 

Mai számunkból: 

Roscsin 
nyilatkozata az NSZK 

ellenállásáról 

Kezdeményező 
emberek 

Új rendeletek, 
jogszabályok 

Kádár János elvtárs 
oszkvában 

Képviselőjelölt a bordányi gazdák 
körében Katona Sándor nagygyűlésen 

találkozott a választókkal 
A szombati tavaszias v e -

rőfény a bordányi gazdákat 
is kicsalogatta a gyümöl-
csösökbe, szőlőkbe, egészen 
az esti órákig dolgoztak. 
Így hát nagyon sokan egy-
szerű munkásruhában jöt-
tek a művelődési házba, 
hogy részt vegyenek az it-
teni választási nagygyűlé-
sen. Elsőként Mihályfi La-
jos, a Hazafias Népfront 
községi bizottságának titká-
ra köszöntötte a nagygyűlés 
résztvevőit, • Katona Sán-
dort, a Hazafias Népfront 
Csongrád megyei bizottsága 
titkárát, Csongrád megye 3. 
számú országgyűlési válasz-
tókerületének képviselője-
löltjét, Kiss István elvtár-
sat, az MSZMP szegedi já-
rási bizottságának osztály-
vezetőjét és a többi vendé-
g e k e t 

Ezután Katona Sándor 
mondott beszédet Beveze-
tőjében elemezte többek kö-
zött a közelmúltban lezaj-
lott jelölő gyűlések tapasz-
ta lata i t Megállapította, 
hogy a megye választópol-
gárai nagy számban, s nagy 
felelősséggel vettek részt e 
gyűlések munkájában. 

— Most azonban már a 
Jelölteké a szó — mondotta. 
Mind a tanácstag, mindpe-
dig az országgyűlési kép-
viselőjelöltek elmondják a 
választóknak, hogy milyen 
elvek szellemében, milyen 
célokért akarnak velük 
együtt dolgozni március 19 
után. S a jelöltek program-
ja világos. N e m tartalmaz 
sehol sem ígérgetéseket 
mindenütt a konkrét anyagi 
lehetőségekből, a jelölő gyű-
léseken elhangzott hasznos 
javaslatokból tevődik ősz-
sze. 

A választási nagygyűlés 
szónoka ezután összehasonlí-
tásokat tett a hajdani úri 
Magyarország választási ko-
médiái és a mai demokra-
tikus választások közöt t 
Felidézte a „Viharsarok" ag-
rárszocialista mozgalmának 
harcait; hogyan semmizték 
ki a dolgozók és a dolgozó 
parasztság igazi képvise lő i t 
Ezután az e lmúlt választási 
ciklus munkájáról adott ösz-
szefogla lást Szólt azokról a 
kiemelkedő munkasikerek-
ről, melyeket a megye pa-
rasztsága ért el a termelő-
szövetkezeti mozgalom fej-
lesztésében. Megemlítette 
többek között, hogy az or-
szág mezőgazdasági export-
jának 20—27 százalékát 
Csongrád megye parasztsá-
ga biztosította, jól lehet az 
ország termő területeinek 
mindössze 6 százaléka jut 
Csongrád megyére. Kitért 
azokra a fontos intézkedé-
sekre is, melyek a IX. párt-
kongresszuson születtek, s o 

(Sif l is József f e lvé te le ) 

Katona Sándor (Jobbról) a bordányi válaszlók egy csoportjával. 

földművelők jobb éleiét se-
gítik elő. Kiemelte az új 
nyugdíjtörvény emberséges 
voltát és annak várható jó 
hatását 

Foglalkozott Katona Sán-
dor a szegedi járás sajátos 
fejlesztési és termelési prob-
lémáival is. Elmondotta, 
hogy az eddig érvényben le-
vő kísérleti jellegű árki-
egészítési rendszer továbbra 
is tartósan fennmarad. A 
párt és a kormány ezzel is 
elő kívánja segíteni a ter-
melés és az életszínvonal 
gyorsabb fejlődését A ho-
moki gazdaságok egyik leg-
fontosabb fejlesztési' teendői 
között említette meg az új 
telepítésű szőlők és g y ü - i 
mölcsösök járulékos beruhá-
zásainak mielőbbi befejezé-
s é t 

A választási nagygyűlés 
szónoka a későbbiekben 
részletesen foglalkozott a 
gazdaságirányítás készülő új 

rendszerével. E téma kap-
csán felvázolta azt a nagy-
arányú fejlődést, mely a 3. 
ötéves terv időszakában vár-
ható népgazdaságunk kü-
lönböző területein. A kö-
zös gazdaságokban tovább 
növekszik a szocialista tar-
talom. Ennek 'minden fe l -
tételét biztosította pártunk 
IX. kongresszusa. A kong-
resszus javaslatára rendez-
ték a termelőszövetkezetek 
fedezetlen állami hiteleit, s 
csupán a szegedi járás kö-
zös gazdaságai közel 200 
mill iónyi hiteltörlesztésben 
részesültek. 

A sokoldalú, mai életün-
ket áttekintő beszédet le l -
kes tapssal jutalmazták a 
bordányi választópolgárok, 
akik közül sokan a nagy-
gyűlés után is együtt ma-
radtak képviselőjelöltjük-
kel, s kifejezésre juttatták 
egyetértésüket, ragaszkodá-
sukat pártunk és kormá-
nyunk parasztpolitikájához. 

Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkára, Biszku Béla, a Po-
litikai Bizottság tagja, a 
KB titkára és Erdélyi Ká-
roly, a Központi Bizottság 
tagja, külügyminiszter-he-
lyettes szombaton este az 
SZKP Központi Bizottságá-
nak meghívására nem hiva-
talos baráti látogatásra 
Moszkvába érkeze t i 

A vonatból kiszálló ma-
gyar vezetőket a szovjet 
főváros Kijevi-pályaudvarán 
meleg barátsággal üdvözöl-
ték Leonyid Brezsnyev, az 
SZKP Központi Bizottságé • 
nak főtitkára; Alekszej Ko-
szigin, az S Z K P Központi 
Bizottsága Politikai Bizott-
ságának tagja, a Szovjetunió 
Minisztertanácsának elnö-
ke, Jurij Andropov, az 
SZKP Központi Bizottságá-
nak titkára, Andrej Gro-
miko külügyminiszter és 
mások. 

Magyar részről a pályaud-
vari fogadásnál jelen vol-
tak a Moszkvában tartóz-
kodó Apró Antal, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a kormány el -
nökhelyettese és Szipka 36-

4zsef , hazánk moszkvai nagy-
követe, az MSZMP KB tag-
ja. 

Moszkvai iskolás gyerekek 
virágokkal kedveskedtek 
Kádár Jánosnak és kísérete 
tagjainak, akik a Kijevi-pá-
lyaudvarról a szovjet veze-
tők kíséretében szállásukra 
hajtattak. 

Kádár János és kísérete 
egy héttel a magyar—szov-
jet barátsági, együttműködé-
si és kölcsönös segélynyúj-
tási szerződés évfordulója 
után érkezett Moszkvába. A 
szovjet sajtó a múlt héten 
igen meleg hangon méltat-
ta a szerződés évfordulója 
kapcsán az MSZMP és á 
magyar kormány politiká-
ját az ország belső kérdé-

Választási gyűlések 
a megyében 

Tegnap Hódmezővásárhelyre látogatott Komócsin Zol-
tán, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Közpon-
ti Bizottság titkára, hogy találkozzék választóival. Déle-
lőtt 10 órakor a fiatalok részére rendezett nagygyűlésen 
tartott beszédet, majd délután a Gorzsai Állami Gazda-
ságban rendezett nagygyűlésen mondotta el választási be-
szédét A nagygyűlésen részt vett Győri Imre elvtárs, 
az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei párt-
bizottság első titkára. 

Megjelentek a nagygyűlésen a környező tsz-ek tagjai 
is, hogy meghallgassák Komócsin Zoltán elvtársat, Csong-
rád megye 4. sz. országgyűlési választókerületének kép-
viselőjelöltjét, aki beszédében az időszerű politikai kér-
déseket elemezte. 

Tiszaszigeten is választási gyűlést rendeztek tegnap 
délután a Kossuth Moziban. A népes hallgatóság előtt 
Csápenszki István elvtárs, a járási pártbizottság első tit-
kára mondott beszédet A gyűlésen részt vett Niesner 
Ferenc, a megyei 1. sz. választókerület képviselőjelöltje 
és dr. Forgó László megyei tanácstagjelölt is. 

seiben, nemzetközi kérdé-
sekben és a nemzetközi 
kommunista mozgalom prob-
lémáiban követett irányvo-
na la t Pénteken reggel a 
Pravda, pénteken este pedig 
az Izvesztyija részletes is-
mertetést adott Kádár Já-
nos budapesti sportcsarnoki 
beszédéről, k iemelve annak 
külpolitikai részéből a ma-
gyar—szovjet barátságra, a 
vietnami és kínai helyzet-
re, valamint az európai biz-
tonság kérdésére vonatkozó 
megál lapí tásokat 

A szombat reggeli novjet 
sajtó jelentős helyen kö-
zölte, hogy Alekszej Koszi-
gin szovjet miniszterelnök a 
Kremlben fogadta Apró An-
ta l t a kormány e lnökhelyet -
tesét és Hetényi Istvánt, az 
Országos Tervhivatal e l -
nökhelyettesét. A szovjet 
kormányfő Leszecsko mi -
niszterelnök-helyettes tár-
saságában megvitatta m a -
gyar vendégeivel a két or-
szág gazdasági együttműkö-
désének időszerű kérdéseit. 
(MTI) 
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Ujabb kedvezmény 
az erdősítő tsz-eknek 

A Csongrád megyei Álla-
mi Erdőgazdaság az 1966— 
67-es gazdasági évben 270 
hektáron végez erdősítést és 
95 hektáron hiánypótlást. 
Ebből ez év tavaszára 165 
hektár erdősítés, s több mint 
40 hektár hiánypótlás ma-
radt. Az ültetések zöme a 
szegedi járásban történik, 
az ásotthalmi erdészetben 
156, a sándorfalvi, i l letve a 
kisteleki erdészetben pedig 
együttesen 145 hektáron. Az 
erdőgazdaság mintegy hat-
mill ió forintot fordít felújí-
tásra és telepítésre. 

Jel legzetesen tavaszi fel-
adat a csemeték ápolása, 
idén 1268 hektáron gyomta-
lanítanak. Ugyanakkor 340 
hektáron talajelőkészítés, 418 
hektár fiatal erdőben pedig 
tisztítási teendők várnak az 
erdészekre — ismertette a 
tavaszi tennivalókat Polner 
Antal erdőmérnök. 

A szegedi járásban gyak-
ran látni felcseperedő erdő-
ket, bizonyságául az erdő-
gazdaság dicséretes tevé-
kenységének. A z utóbbi 7 

évben 1088 hektáron telepi-
tettek új erdőt és 1384 hek-
táron ültettek csemetét a 
kitermelt területekre. 

A szegedi járásban jó né-
hány termelőszövetkezet is 
fásítja a majorokat, vagy 
éppen mezővédő sávot, i l let-
ve kisebb erdőt telepít. Eb-
ben a gazdasági évben ösz-
szesen 110 hektáron tervez-
tek erdősítést, ebből 45—50 
hektár majorfásitás. A sze-
gedi Felszabadulás Tsz 18, 
a sándorfalvi Rózsa Ferenc 
Tsz 10, a balástyai Alkot-
mány Tsz 11 hektáron szán-
dékozik fásítani — tájékoz-
tatott Zsíros István erdö-
mérnök. 

Üjabb kedvezménnyel ser-
kenti ál lamunk az erdősíteai 
kedvet a tsz-ekben. Eddig 
csak az új erdőtelepítések 
(tehát az erdő számára el -
ső ízben elhódított terüle-
tek után járó) költségeit té-
rítette meg az állam, 1967-
ben már a kitermelt erdők 
újraültetésének (szaknyelven 
felújításának) kiadásait is* 
kifizeti a termelőszövetkeze-
teknek. 

nyereségek 
a kisipari szövetkezetekben 

Nemcsak szerencsejáték-
kal lehet mill iókat nyerni, 
hanem jó minőségű játék-
edény-készletekkel és szer-
számkészletekkel is. A Sze-
gedi Tömegcikk Ktsz bizo-
nyította ezt, hiszen múlt 
évi 30 millió forint értékű 
árutermeléséből mintegy 13 
millió forint értékű meny-
nyiséget sikerült exportál-
nia. A szövetkezet termékei 
főleg Angliában, Ausztráliá-
ban, Kanadában és Hol lan-
diában arattak sikert. 

A ktsz a múlt évhez ké-
pest alaposan megváltoztat-
ta termékösszetételét: bu-
kósisak helyett bővítette az 
eloxált edények választékát. 
Az áttérés ebben az évben 
még nem kedvezett a nye-
reségnek, hiszen a múlt év i -
nél kevesebbet f izethetnek a 
dolgozóknak: a részesedés 
azonban így is eléri a 30 
napi bérnek megfele lő ösz-
szeget. A szövetkezet ebben 
az évben 60 százalékkal eme-
li exporttermelését, és több 
részlegénél korszerűsíti a 
munkafeltételeket. 

Tizenöt év 
mérlege 

Tizenöt évi közös tevé-
kenységre visszatekintve ér-
tékelték tavalyi eredményeire 

ket a Szegedi Mérlegkészítő 
Ktsz dolgozói. A jubileumi 
közgyűlés ezért ünnepélye-
sebb volt az i lyenkor szo-
kásosnál, s Káté Lajos e l -
nök beszámolóját követően 
számos jutalmat is átadtak. 

A mérlegek javításával és 
szerelésével, súlyok „pontosí-
tásával" foglalkozó ktsz ta-
valy jelentősen túlteljesítet-
te tervét Közel 4700 mér-
leg javítási, i l letve karban-
tatrási munkáit végezték el 
a szegedi, szentesi, makói, 
hódmezővásárhelyi részlegek 
szakemberei , de a megye, 
sőt az ország más v idéké-
in is sokat dolgoztak. A 
jó munka eredményeként 
öt és fél heti f izetésnek 
megfe le lő osztalék jut egy-
egy tagnak a szövetkezet 
nyereségéből. 

Export Afrikába 
A Szegedi Kazánjavító 

Ktsz jól dolgozott a múlt 
évben csökkent létszámmal 
is közel azonos teljesít-
ményt nyújtott, mint 1965-
ben: 7 millió forint értékű 
munkát végeztek. Ebből 1 
millió forint értékű ám 
került külföldre, főleg Af-
rikába, ahova három darab 
hidroglobusz emelőberen-
dezést exportáltak, Részt 

vettek a Csongrád megyei 
szövetkezetek a Szovjetunió 
által rendelt baromfifeldol-
gozó gépsor exportjában is. 

A kazánjavító ktsz je len-
tősen bővítette üzemépületét 
— 1100 négyzetméteres csar-
nokot és 400 méteres rak-
tárt is építettek. Kedvezően 
alakult mindemel let t dolgo-
zóik nyeresége: a zárszám-
adó közgyűlésen mintegy 22 
—23 napi bérnek megfe le lő 
nyereségrészesedésről szá-
molhatott be a szövetkezet 
vezetősége. 

Hetvenhat 
új lakás 

ö t v e n n é g y lakást adtak át 
a múlt esztendőben, 7 szá-
zalékkal túlteljesítették 
tervüket a Szegedi Építő 
Ktsz dolgozói. A termelési 
javulás a borítékokban is 
kifejeződött, osztalékként 
háromheti f izetést vihettek 
haza az építők. 

A ktsz idén 13 millió fo-
rint értékben épít házakat a 
lakosság részére: ez 76 la-
kással egyenértékű. Jó né-
hány többszintes, 3—4 eme-
letes épületet is emelnek. 
Mindehhez hozzásegíti őket 
az egyre nagyobb fokú gór 
pesítéa. 
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