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11 szovjet lapok és a tv 
Kádár János elvtárs 

moszkvai látogatásáról 
Kádár János, Biszku Béla 

és Erdélyi Károly Moszkvába 
érkezésének hire a vasárnap 
reggeli moszkvai lapok első 
oldalán szerepel. Mint isme-
retes, a magyar államférfiak 
az SZKP Központi Bizottsá-
gának meghívására néhány 
napos nem hivatalos baráti 
látogatásra érkeztek a Szov-
jetunióba. 

A moszkvai televízió egyéb-
ként szombat esti műsorát 
megszakítva külön televíziós 
filmet mutatott be Kádár 
János érkezéséről. A televí-
zió nézői látták, milyen szí-
vélyesen fogadtak Kádár Já-
nost és kíséretét Leonyid 
Brezsnyev, Alekszej Koszigin 
és más szovjet vezetők. 

Szovjet—• 
etióp 

tárgyalások 
A Szovjetunió Legfelső Ta-

nácsa Elnökségének és a 
szovjet kormánynak a meg-
hívására hétfőn reggel 
Moszkvába érkezett I. Hailé 
Szelasszié, Etiópia császára. 

Hétfőn a Kremlben meg-
kezdődtek a szovjet—etiópi-
ai tárgyalások, amelyekben 
szovjet részről Nyikolaj Pod-
gornij, a Legfelső Tanács El-
nökségének elnöke, Kirill 
Mazurov első miniszterelnök-
helyettes, Andrej Gromiko 
külügyminiszter, etiópiai rész-
ről Hailé Szelasszié császár 
és kísérete vesz részt 

Véget ért a BVT ülésszaka 

(Te l e fo to — MTI K ü l f ö l d i Képszo lgá la t ) 

Hétfőn este véget ért a Béke-világtanács elnökségének háromnapos prágai ülés-
szaka. A záróülésen elfogadták az alábbi dokumentumokat: Határozat a vietnami 
kérdésről. Nyilatkozat az európai biztonságról. Üzenet a 18 hatalmi leszerelési bi-
zottsághoz az atomsorompó-szerzödés ügyben. Képünk az ülés résztvevőinek egy 
csoportját ábrázolja. Középen Isabelle Blume asszony, a Béke-világtanács elnöke, 

balról a harmadik Romesh Chandra (India), a Béke-világtanáes főtitkára 

Beruházások, építkezések 
Nyereséggel dolgoznak a szegedi tanácsi vállalatok 

Az elmúlt esztendőt siker-
rel zárták a Szeged m. j. 
városi tanács irányítása alá 
tartozó iparvállalatok. A tíz 
tanácsi vállalat igen jelen-
tős szerepet tölt be a la-
kosság szükségleteinek kielé-
gítésében, ugyanakkor ko-
moly mennyiségű árut érté-
kesít a külföldi piacokon is. 

Hatmillióval több 
A tíz tanácsi vállalatnál 

több mint 3 ezer ember dol-
gozik. A vállalatok közül is 
kiemelkedően fejlődött az 
Ecset- és Seprűgyár, a Fém-
feldolgozó Vállalat, valamint 
a Fonalfeldolgozó Vállalat. 

A vállalatok összesen 276 
millió forint értékű terme-
lést végeztek tavaly. Jel-
lemző eredményességükre, 
hogy közel 6 millió forint 
többletnyereséget értek el. 

A termelés emelkedésében 
a termelékenység javulása 
játszatta a főszerepet 77 szá-
zalékos arányban, de példá-
ul a Fémfeldolgozó Vállalat-
nál, az Ecset- és Seprűgyár-
ban és a Hangszergyárban 
az egész termelésnövekedést 
a termelékenység emelkedé-
se biztosította. 

A termelékenység emelke-
dését elősegítette, hogy ál-
talában gondot fordítottak a 
műszaki fejlesztésre, a kor-

szerű munka- és üzemszer-
vezésre, javították a gyár-
tási technológiát, átalakítot-
tak régi gépeket és beren-
dezéseket. 

Az Ecset- és Seprűgyár-
ban új, termelékeny gépe-
ket is üzembe helyeztek, 
mint például 2 darab auto-
mata famegmunkáló gépet, 
1 darab seprű villanyvarró-
gépet és szárítóállványokat. 
Érdekes gépet szerzett be a 
hangszergyár is: elektromo-
san fűtött célgéppel készí-
tik a gitár oldalait, amely-
nek eredménye, hogy 120 
órával rövidült a gitárok át-
futási ideje, és jelentősen 
megkönnyítették a nehéz 
testimunkát is. 

Modern üzemek 
A tanácsi vállalatok sike-

res munkáját befolyásolta 
az a tény, hogy javultak az 
üzemek körülményei, sőt új 
telephelyeket is építettek, il-
letve fejeztek be a múlt év-
ben. Az Ecset- és Seprűgyá-
rat tavaly avatták fel, a 
gyártelep korszerű, modern 
gépekkel és berendezésekkel 
van ellátva. A gyár szak-
emberei több mint 30 darab 
seprűkötő gépet készítettek 
el, s több olyan munkafo-
lyamatot gépesítettek, ame-
lyet azelőtt csak kézzel tud-
tak elvégezni. 

Tavaly a tanácsi vállala-
tok beruházási célokra 21 
millió forintot használtak 
fel. A Szegedi Nyomda kor-
szerűsítésére közel 10 mil-
lió forintot fordítottak, új-
jáépítették a Sütőipari Vál-
lalat Maros utcai üzemét, 
ahol a régi korszerűtlen sü-
tőkemencék helyett félauto-
mata kemencéket építettek, 
illetve szereltek fel, és fel-
cserélték a hajdani kézi-
munkát gépekkel a tészta-
feldolgozásban. 

Áruk külföldön 
A vállalatok dolgozói je-

lentősen hozzájárultak a ta-
valyi sikerekhez a kongresz-
szusi munkaverseny során 
elért eredményeikkel és ki-
váló újítói munkájukkal. Az 
elfogadott és bevezetett újí-
tások révén közel 2 millió 
forintot takarítottak meg a 
tanácsi üzemek. 

ExportfeladaitaiknaJk is 
rendben eleget tettek a ta-
nácsi vállalatok, összesen 
44,7 millió forint értékű 
árut adtak el külföldi meg-
rendelőiknek, legnagyobb 
exportáló vállalat az Ecset-
és Seprűgyár, de jelentős 
mennyiségű árut küld kül-
földre a hangszergyár és a 
Magfeldolgozó Vállalat is. 

Április végént 

Európai 
párt-
konferencia 

Vasárnap Varsóban befe-
jezte ülését az a szerkesztő 
bizottság, amely előkészítette 
az európai kommunista és 
munkáspártoknak az euró-
pai biztonság kérdésével fog-
lalkozó értekezletéti 

A bizottság, amely munká-
ját baráti légkörben végezte, 
megvizsgálta és kidolgozta 
azokat a dokumentumterve-
zeteket, amelyeket az euró-
pai kommunista és munkás-
pártok elé terjesztenek. Meg-
vitatta a bizottság a csehszlo-
vákiai Karlovy Varyban áp-
rilis 24 és 27 között tartandó 
konferencia előkészítésével 
kapcsolatos szervezeti kérdé-
seket is. 

A LEMP Központi Bizott-
sága február 26-án fogadást 
adott a szerkesztő bizottsági 
ülés résztvevőinek tiszteleté-
re. 

A megyei 
pártbizottság ülése 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád megyei 
Bizottsága tegnap Szegeden egésznapos ülést tartott. Ró-
zsa István elvtárs, a megyei pártbizottság titkára is-
mertette a Központi Bizottság 1967. február 15-i ülé-
sén a termelőszövetkezeti szövetségekkel kapcsolatos 
irányelvekről szóló határozatát, valamint ezzel kapcso-
latban a megyei párt-végrehajtóbizottság állásfoglalását. 

E napirenddel kapcsolatos vitában felszólaltak: Be-
rár Demeter, a gépállomások megyei igazgatóságának ve-
zetője, Bertus Pál, a fábiánsebestyéni Kinizsi Tsz elnöke, 
Dovalovszki János, a csanádalberti Kossuth Tsz elnöke, 
Farkas István, a szegedi járási tanács vb-elnöke, Győri 
Imre, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a me-
gyei pártbizottság első titkára. Hajnal Mihály, a szentesi 
városi pártbizottság titkára, Ladányi Benedek, a megyei 
tanács osztályvezetője, Szabó Sándor, a megyei pártbi-
zottság mezőgazdasági osztályának vezetője, Szőnyi Fe-
renc, a makói járási pártbizottság első titkára, dr Tör-
köly Ferenc, a vásárhelyi városi pártbizottság első titká-
ra és Zsibók András, az állami gazdaságok megyei igaz-
gatója. 

A megyei pártbizottság egyhangúlag egyetértett azok-
kal az irányelvekkel, amelyeiket a termelőszövetkezeti 
szövetségek megalakításával kapcsolatos politikai mun-
kában a kommunistáknak követniök kell. 

Ezt követően Siklós János elvtárs, a megyei pártbi-
zottság titkára adott tájékoztatást a párt-végrehajtóbi-
zottság két pártbizottsági ülés közötti munkájáról. A tá-
jékoztatót a pártbizottság tudomásul vette. 

Végül Győri Imre elvtárs, a Központi Bizottság tagja, 
a megyei pártbizottság első titkára adott tájékoztatót a 
Központi Bizottság 1967. február 15-i üléséről. 

A Jelűtek 
a választék között 

Vasárnap és hétfőn or-
szágszerte újabb népes vá-
lasztási nagygyűléseket tar-
tottak. Ezeken az ország-
gyűlési képviselőjelöltek, va-
lamint a tanácstagjelöltek 
találkoztak a választókkal. 

Az MSZMP budapesti bi-
zottsága és a Hazafias Nép-
front budapesti bizottsága 
által rendezett választási 
nagygyűlésen hétfőn a cse-
peli sportcsarnokban Fock 
Jenő, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Mi-
nisztertanács elnökhelyettese 
mondott beszédet. Felszólalt 
a gyűlésen Vas-Vitteg Mik-
lós, a SZOT alelnöke, Cse-
pel országgyűlési képviselő-
jelöltje is. 

Salgótarjánban Brutyó Já-
nos, az MSZMP Központi 
Ellenőrző Bizottságának el-
nöke, Nógrád megyei képvi-
selőjelölt beszélt a nagygyű-
lésen. 

Czinege Lajos vezérezre-
des, honvédelmi miniszter, 
az MSZMP Politikai Bizott-

ságának póttagja, Szolnok 
megye képviselőjelöltje a 
Szolnokon tartott nagygyű-
lésen mondott beszédet. 
Szolnokon beszédet mon-
dott Nánási László, az El-
nöki Tanács tagja is. 

Kisvárdán Erdei Lászlóné, 
a Magyar Nők Országos Ta-
nácsának elnöke, Szabolcs-
Szatmár megye képviselője-
löltje szólt a választókhoz a 
nagygyűlésen. 

Komócsin Zoltán, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Központi Bi-
zottság titkára. vasárnap 
délelőtt Balástyán, nagygyű-
lésen találkozott választói-
val. A Csongrád megyei 4-
es számú országgyűlési vá-
lasztókerület jelöltjeként ez-
alkalommal beszédet mon-
dott Részt vett a nagygyű-
lésen Győri Imre, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a Csongrád 
megyei pártbizottság első 
titkára és Csizmás Sándor, 

a szegedi járási pártbizott-
ság titkára is. 

Ugyancsak nagygyűlésen 
beszélt vasárnap délelőtt 
Pusztamérgesen Tóth Szll-
veszterné, a megyei 2-es szá-
mú országgyűlési választó-
kerület képviselőjelöltje is. 

Nagy Dániel, a Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának 
tagja, a megyei 8. választó-
kerület képviselőjelöltje va-
sárnap Derekegyházán be-
szélt nagygyűlés keretében, 
Kurucz Márton, a megye 7. 
választókerületi jelöltje, a 
szentesi járási pártbizottság 
első titkára a csanyteleki 
gyűlésen. Patai Sz. Sándorné 
vállalati igazgató, a megye 
8. választókerületi jelöltje 
pedig Szentesen mondott be-
szédet. 

Kübekházán hétfőn esbe 
zajlott le választási nagy-
gyűlés. Itt Niesner Ferenc, a 
megyei l -es számú ország-
gyűlési választókerület kép-
viselőjelöltje mondott beszé-
det. 

Az erők összefogásával a szocializmus 
teljes felépítéséért 

Erdei Ferenc b e s z é d e Makón 
Az MSZMP makói járási 

bizottsága és a Hazafias 
Népfront makói bizottsága 
vasárnap délelőtt választási 
nagygyűlést rendezett a Jó-
zsef Attila Művelődési Ház-
ban. 

A nagygyűlés elnökségében 
helyet foglalt dr. Erdei Fe-
renc akadémikus, a Haza-
fias Népfront Országos Ta-
nácsának főtitkára, Makó vá-
ros országgyűlési képviselő-
jelöltje, Siklós János, az 
MSZMP Csongrád megyei bi-
zottságának titkára, Szőnyi 
Ferenc, az MSZMP makói 
járási bizottságának első tit-
kára, dr. Földi Mihály a Ha-
zafias Népfront Csongrád 
megyei Bizottságának elnö-
ke. Katona Sándor, a Haza-
fias Népfront Csongrád me-
gyei Bizottságának titkára is, 
és a város más közéleti sze-
mélyiségei. 

A Himnusz elhangzása után 
Gyárfás Mihály, a városi 
pártbizottság titkára nyitotta 
meg a nagygyűlést. 

Ezt követően dr. Er-
dei Ferenc a nagygyű-
lésen elmondott beszédé-
ben bevezetőként a nemzet-
közi kérdésekről szólott. 
Hangsúlyozta, hogy a párt és 
a kormány külpolitikai irány-
vonala világos: nemzeti füg-
getlenségre, békére, a külön-
böző rendszerű országok bé-
kés együttműködésére és a 
békés versenyre törekszik. 
Szilárdan kitartunk a szocia-
lista tábor egysége, a Varsói 
Szerződés tagállamainak gaz 
dasági és politikai együttmű-
ködése mellett. Szólt arról is 
az előadó, hogy külön jelen-

Erdei Fcrcnc beszél a makói gyűlésen 

tősége van a Szovjetunióval 
való együttműködésünknek 
és Darátságunknak, majd ar-
ról a támogatásról beszélt, 
amelyet népünk az amerikai 
agresszorok ellen küzdő hós 
vietnami népnek nyújt. 

A III. ötéves tervünkre 
utalva a nagygyűlés szónoKn 
rámutatott, hogy ez magába 
foglalja általános gazdasag-
poli lkai céljainkat, amelyek 
már ismertek,: az errőforrá^ 

sok növelése, a nemzeti jö-
vedelem emelése, a gazdasá® 
gosság kérdése, a munka teH 
melékenységének fokozása, un 
ipar és a mezőgazdaság ará-
nyos fejlesztése és ezzel 
együtt az életszínvonal e m e . 
lése. 

Ezek után Erdei Feren: rá«4 
mutatott arra: annak ei laj 
ncre, hogy a helyi ipar lcha* 
tőségei korlátozottak, a jöu4 | 

(Folytatás a 3. oldalonj 

4 « 


