
Gyárcvatás Vásárhelyen 
Apró Antal elvtárs mondott beszédet 

Lobogód iszben fogadta tegnap Vásárhelyen a nemrég 
elkészült Alföldi Porcelángyár egészségügyi gyáregysége az 
ünnepi alkalomból odaérkezett vendégeket. Zsúfolásig 
megtelt a hatalmas üzemcsarnok. A tervező, a kivitelező 
vállalatok és az Alföldi Porcelángyár dolgozóin kívül ott 
voltak a város többi gyárainak, mezőgazdasági üzemeinek 
munkásküldöttei is. Megjelent az ünnepségen Apró Antal, 
az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Miniszterta-
nácsi elnökhelyettese, Győri Imre, az MSZMP Központi Bi-
zottságának tagja, a Csongrád megyei pártbizottság első 
titkára, Török László, a Csongrád megyei tanács vb elnö-
ke, Szokup Lajos építési és városfejlesztési miniszterhe-
lyettes, dr. Komócsin Mihály, a megyei pártbizottság tit-
kára, Reszegi Ferenc, az Építőipari Dolgozók Szakszer-
vezetének főtitkára, dr. Németh Lajos, az SZMT mb 
vezető titkára, továbbá Hódmezővásárhely több párt- és 
tanácsi vezetője is. Ott volt dr. Ludovico Baretierri di San 
Pietro, Olaszország budapesti nagykövete, valamint Pietro 
Vaccari, az olasz POZZI-cég vezérigazgatója és a gyár 
kivitelezésében részt vevő más külföldi vállalatok több 
szakembere. 

Elismerés az építőknek 
A Himnusz elhangzása 

után Habuda Ádámnak, a 
Finomkerámiaipari Országos 
Vállalat vezérigazgatója nyi-
totta meg a gyűlést, majd 
Apró Antal elvtárs mondott 
ünnepi beszédet. Átadta a 
párt Központi Bizottsága és 
a forradalmi munkás-pa-
raszt kormány üdvözletét az 
új gyár tervezőinek, építői-
nek. munkáskollektívájának. 

— Ez az új gyár — mon-
dotta — a magyar népgaz-
daság évek óta fennálló 
problémáját oldja meg, 
amennyiben biztosítja az 
ötéves tervekben kitűzött 
nagyarányú lakásprogram 
megvalósításához és az ex-
port növeléséhez szükséges 
egészségügyi porcelánárukat. 
Csak az elismerés hangján 
lehet beszélni az Építésügyi 
Minisztérium kivitelező vál-
lalatairól. mivel a beruhá-
zás Időben elkészült és a 

tervezett kültséget nem ha-
ladta meg. Külön elisme-
réssel kívánok szólni ar-
ról a segítségről, amelyet a 
megyei és városi párt- és 
tanácsi szervek nyújtottak a 
beruházást megvalósítók ré-
szére. Jól dolgoztak a gyár 
kinevezett vezetői is, akik 
viszonylag rövid idő alatt 
gondos előkészítéssel, meg-
felelő időben az előre be-
tanított munkaerővel gyor-
san biztosítani tudták a ter-
melés megkezdését. Elisme-
résünket tolmácsolom az 
építkezés sikeres megvaló-
sításáért, a külföldi szállító-
cégeknek, az olasz, az NDK 
és a nyugatnémet gyárak-
nak 

Ezt követően Apró Antal 
elvtárs hazánk belpolitikai 
életének néhány legfonto-
sabb kérdéséről, illetve a 
nemzetközi helyzet aktuális 
problémáiról szólott 

A beruházások nagy része 
a vidéknek jutott 

— Belpolitikai életünknek 
kiemelkedő eseménye volta 
nemrég lezajlott országgyű-
lés — mondotta. — A parla-
menti tanácskozásokon el-
fogadásra került a munka új 
törvénykönyve, valamint a 
termelőszövetkezeti és a 
földtörvény is. Ezek az új 
törvények tovább szilárdít-
ják szocialista rendszerün-
ket, erősítik a munkához va-
ló viszonyt és szabályozzák 
azokat a bonyolult kapcso-
latokat amelyek kialakultak 
a j üzemek és a termelőszö-
vetkezetek életében. Nálunk 
alapvetően más a belpoliti-
kai helyzet, mint a tőkés 
országokban. A munkásosz-
tály van hatalmon és a szo-
cializmus építése során fel-
merült problémák, a dolgo-
zó nép életének, munkájá-
nak, kultúrájának állandó 
javítása közös ügye minden 
becsületes magyar állam-
polgárnak. A mi belpoliti-
kánk tehát azt a harcot 
mindennapos küzdelmet je-
lenti, amelyet a szocializ-
mus teljes felépítéséért foly-
tatunk. 

— Ezzel kapcsolatban 
említem meg, hogy szocia-
lista haznák építése során az 
elért eredmények mellett 
vannak gondjaink is. Ml 
magunk sem tartjuk megfe-
lelőnek számos területen a 
népgazdaság, az ipari, me-
zőgazdasági termelés fejlett-
ségét Nem vagyunk meg-
elégedve az ipar műszaki 
színvonalának növekedésé-
vel és alacsonynak tartjuk 
ipari exportunkat a tőkés 
piacokon. Ugyanilyen kriti-
kusan nézzük számos beru-
házásunkat amelynek befe-
jezése túlzottan elhúzódik. 
A kormány a következő 
években, az új gazdasági 
mechanizmus 1968. január 
1-i bevezetésével kívánja 
kijavítani az említett hibá-
kat 

Az ország jelenlegi gaz-
dasági helyzetével kapcso-

A gyáravató önnepség vendégel. Balról j o b b r a : Szokup La jos 
építési és városfej lesztési miniszterhelyet tes . Apró Antal, a Minisz-
te r tanács elnökhelyettese, Győri Imre. a megyei pártbizottság 

első t i tkára és lligi László, az Alföldi Porcc iángyár igazgatója 

vőbb lesz és 1970-re Csong-
rád megye már mintegy 
egymillió tonna kőolajat és 
egymilliárd köbméter föld-
gázt fog biztosítani népgaz-
daságunk számára. Ezt kö-
vetően beszélt a gyáravató 
város, Hódmezővásárhely 
fejlődéséről is. 

Elemezte Apró Antal a 
mezőgazdaság helyzetét is 
és egyebek között ezt mon-
dotta: 

— Az 1967-es év — bár 
esetenként kedvezőtlen idő-
járást hozott — alapjában, 
véve jó természeti feltétele-
ket jelentett a mezőgazda-
sági munkák számára. Ter-
melőszövetkezeteink és ál-
lami gazdaságaink tevékeny-
sége évről évre javult és 
egyre több árut biztosítanak 
az ország ipara és a lakos-

ság közvetlen fogyasztására. 
Külön eredményként említ-
hetem meg az ország ke-

nyérgabona-termelésének 
fejlődését Idén mezőgazda-
ságunk közel 300 ezer va-
gon kenyérgabonát termelt, 
ami olyan jelentős meny-
nyiség, hogy a felszabadulás 
óta ilyen nagy termést csak 
1951-ben értünk el. 

— A zöldség- és gyümölcs-
termelésünk sem mondható 
idén kedvezőtlennek. Bi-
zonyos gyümölcsfajtákból, 
mint például almából, igen 
jó termés volt, szőlőből 
azonban mar csak közepes. 
Problémát okoz, hogy a ter-
vezettnél kevesebb termett 
zöldségféléből és burgonyá-
ból és sokkal kisebb a ku-
koricatermésünk is. 

Szegedi kiiöltségek 
Odesszában 

a jubileumi ünnepségeken 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évforduló-

jának odesszai jubileumi ünnepségein, az Ukrán Kommu-
nista Párt odesszai városi bizottsága és a városi tanács 
meghívására Szegedről párt- és tanácsi delegáció vesz részt. 
Pénteken este utazott el a szovjet testvérvárosba Perjési 
László, az MSZMP Szeged városi bizottságának első titkára 
és dr. Biczó György, a Szeged m. j. városi tanács vb elnöke. 

Ifjúsági küldöttség is indult Odesszába: a Mecsnyikov 
Egyetem Komszomol bizottságának meghívására dr. Koncz 
János, a KISZ Csongrád megyei bizottságának titkára és 
Hevér László, a József Attila Tudományegyetem KISZ-bi-
zottságának titkára vesz részt a jubileumi ünnepségeken. 

Szovjet testvérlapunk, a Znamja Kommunizma szer-
kesztőbizottságának meghívására a Dél-Magyarország is 
képviselteti magát a jubileumon: dr. Lőkös Zoltán főszer-
kesztő, a szerkesztőbizottság vezetője utazott Odesszába. 

m 

Uj nagycsarnok, 
félautomata gépek 
Befejezéshez közeledik az öntödei 

rekonstrukció 

Az életkörülmények alakulása 

latban Apró Antal elvtárs 
elmondotta, hogy 1967-ben 
népgazdaságunk fejlődési 
üteme meghaladja a terve-
zett mértéket. A nemzeti jö-
vedelem az idén a tervezett 
4 százalékos növekedéssel 
szembén várhatóan mintegy 
5,5—6 százalékkal fog emel-
kedni. Az ipari termelés az 
elmúlt évihez képest kö-
rülbelül 8 százalékkal emel-
kedik és mintegy 3—4 szá-
zalékkal haladja meg az 
eredetileg tervezett színvo-
nalat Az építőipar tevé-
kenysége az elmúlt évinél 
körülbelül 11 százalékkal 
lesz nagyobb és ez azt je-
lenti, hogy 6—7 százalékkal 
haladjuk meg a tervben ere-
detileg előirányzott szintet. 
Az 1967. évi külkereskedel-
mi forgalom ugyancsak 
meghaladja a számított szin-
vonalat 

— Népgazdasági eredmé-
nyeinkhez szervesen hozzá-
tartozik mindaz — hangsú-
lyozta a szónok —, amit párt-
tunk és kormányunk a vi-
dék iparosítása érdekében 
tett. Ennek megfelelően az 
elmúlt öt évben a beruhá-
zási összegek nagyobb ré-
szét vidéken használtuk fel, 
s így az iparban foglalkoz-
tatottak száma az Alföldön 
38 százalékkal, Dél-Dunántú-
lon 29 százalékkal és Buda-
pesten csak 7 százalékkal 
növekedett. Csongrád me-
gye ipari termelésének évi 
értéke ezek következtében a 
korábbi ötmilliárd forintról 
9 milliárd forintra emel-
kedett, az iparban foglal-
koztatottak száma pedig 
mintegy 30 százalékkal nőtt 
Üj üzemek egész sora léte-
sült a megyében, amelyek 
nagy jövőjű iparágak ki-
induló bázisát jelentik. Ilyen 
a gumigyár, a kábelgyár, a 
kötszövöipar, a porcelán-ke-
rámiaipar, egy sor élelmi-
szeripari és könnyűipari 
üzem. • 

Ezt követően a jelenlegi 
gazdasági helyzettel kapcso-
latban utalt a lakosság élet-
és munkakörülményeinek ja-
vítására is. Igaz, hogy he-
lyenként és esetenként adód-
nak ellátási gondok, az em-
berek számos fogyasztási 
cikkből még többet szeret-
nének vásárolni. Ez azt 
mutatja, hogy a lakosság 
pénzbevételei a tervezettnél 
gyorsabban növekedtek. A 
lakosság élet- és munkakö-
rülményeit az állandó javu-
lás jellemzi és ma már ott 
tartunk, hogy gyakorlatilag 
1967-ben elértük az 1970-re 
kitűzött reáljövedelmet. Idén 
is a lakosság pénzbevételei 
a tervezettnél mintegy 4 szá-
zalékkal gyorsabb ütemben 
emelkedtek és körülbelül 7 
—8 százalékkal múlták fe-
lül a múlt év hasonló idő-
szakának állapotát. 

— A reáljövedelem na-
gyobb arányú növekedésé-
re azért szeretném felhívni 
a figyelmet — hangsúlyozta 
Apró elvtárs —, mert csak 
addig szabad nyújtózkodni, 
ameddig a takaró ér. A to-
vább növekvő életszínvonal 
előfeltétele a nagyobb tel-
jesítmény, a termelékenyebb 
munka, az ipari és a mező-
gazdasági termelés haté-
konyságának növelése. El-
osztani csak az ország meg-
termelt javait lehetséges és 
ennek még inkább így kell 
lennie az 1968. január 1-én 
kezdődő új gazdasági me-
chanizmusban. 

r— A reformra nem azért 
van szükség — mondotta —, 
mintha valamiféle gazdasá-
gi válságba Jutottunk volna, 
Iianem azért, mert szocialis-
ta építésünk, a fejlődés 
meggyorsítása teszi szüksé-
gessé. Az új gazdasági 
mechanizmus a szocialista 
tervgazdálkodás fejlettebb 
formáját fogja megvalósíta-

ni, amely a dolgozók érde-
kében, a szocializmus adta 
lehetőségek jobb kihaszná-
lását, a szükséglethez va-
ló szorosabb alkalmazkodást, 
a lakosság igényeinek meg-
felelőbb kielégítését kell, 
hogy biztosítsa. Az új gaz-
daságirányítási rendszerre 
történő átmenet zavartalan 
lesz. 

A vállalatok maguk készítik 
a tervet. Nem kell a terv 
jóváhagyására várni. Isme-
rik az új termelői árakat. 
Sok vállalat ezt meg sem 
várta és keretmegállapodá-
sokat létesített Ez jó, mert 
az új árrendszer figyelem-
be, veszi a vállalati adottsá-
gokat De van ennek árny-
oldala is. Amikor a válla-
lati kalkulációkat megvizs-
gáltuk, több esetben állapí-
tottunk meg jelentős lazasá-
gokat. Egyik helyen a szo-
kásosnál jobb minőségű 
anyag árát építették be a 
költségek közé, másik he-
lyen nem számoltak az ön-
költség rendszeres csökkené-
sével. Egyes vállalatok a 
termelői arak újjárendezését 
fel kívánják használni ar-
ra, hogy a legnagyobb biz-
tonsággal, rizikó nélkül 
tudjanak gazdálkodni és 
közben elfeledkeznek ar-
ról, hogy ezzel a társada-
lom érdekeit sértik meg. Az 
új gazdaságirányítási rend-
szenei életbe lépő jogi ren-
delkezéseknek megfelelően 
el fogunk Járni azokkal a 
vállalatokkal szemben, ame-
lyek a gazdasági reform elő-
készítését fondorlatosan, 
jogtalan előnyök megszerzé-
sére kívánják kihasználni. 

Apró Antal elvtárs ele-
mezte a nemzetközi helyze-
tet is, maid ünnepi besze-
dőnek befejező részében 
méltatta a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom vi-
lágot átformáló jelentőségét. 

A szegedi vasöntöde az 
ország lcgkorszerűtlenebb 
üzemei közé tartozott. Alig 
volt szociális létesítménye, 
a műhelyekben mindenütt 
nehéz fizikai munkát kellett 
végezni. A múlt években ép-
pen ezért a gyár képét, 
technológiáját átformáló 
nagyarányú korszerűsítő 
program kezdődött, eredeti-
leg mintegy 30—34 millió 
forint költséggel. Az előze-
tes tervek és a beruházás 
azonban szűknek bizonyul-
tak, így a fejlesztési keret 
majd 20 millió forinttal 
emelkedett 

ma eléri az 51.5 millió 
forintot. 

A megkezdődött építkezések 
mellett az öntöde területét 
is növelték, s ma az üzem 
területe megközelíti az öt 
holdat. 

A szegedi vasöntöde épít-
kezései, valamint szerelési 
munkálatai kitűnően halad-
nak. Valószínű, hogy a ter-
vezett határidő — 1968 jú-
nius-júliusa — előtt már 
jövő év elején dolgoznak az 
új berendezések. Az ÉVM 
Csongrád megyei Állami 
Építőipari Vállalat dolgozói 

befejezték a nagycsarnok 
bővítést, s elkészült az új 
homokmú épülete Is. 

Már működik az új gázfo-
gadó állomás, amellyel egye-
lőre a szomszédos kenyér-
üzemet látják el gázzal, A 
napokban befejeződött az 
új. nagyteljesítményű 
transzformátorok szerelése 
is. 

A különböző vállalatok 
egész sora — összesen tíz-
féle szakipar — dolgozik 
együtt Egy-két apróbb hi-
bától eltekintve az együtt-
működés jó. Többek között 
ennek is köszönhető, hogy 

az NDK-ból importált több 
mint 10 millió forint érté-
kű 

félautomata gépek 
nagy része sikeresen a hely-
re került fgy a görgősoros 
formázó s a homokolőké-
szitő berendezések, ame-
lyeknek szerelését a hely-
színen, a készítő lipcsei 
LES gyár két szakembere 
irányítja. Ugyancsak jól ha-
lad a csepeli egyedi gépgyár 
állal gyártott 1 tonnás da-
ruk szelelése is. 

A nagycsarnok szomszéd-
ságában 18 méter magas 
hűtőtornyot építenek. Az 
alapozás után a munkások 
betonelemekből már a to-
rony falait illesztik össze. 
Dr. Áron Mária, a szegedi 
vasöntöde beruházási prog-
ramjának irányitója elmon-
dotta, hogy a 

rekonstrukció gépszerelő-
iének 70 százaléka, építő-
ipari munkálatainak csak-
nem 80 százaléka elké-
szüli. 

Az időjárás kedvező, így a 
hátralevő építkezéseket; a 
csatorna-, víz- és légvezo-
tékhálózat megépítését is 
határidő előtt befejezik. 

A rekonstrukciót mind-
össze két nagy akadály ne-
hezíti: hiányoznak a villany-
szereléshez szükséges kap-
csolószekrények és a jelző-
kábelek. AZ előbbiek'V egy 
budapesti ktsz. uz utóbbit, a 
szegedi kábelgyártól rendel-
te meg az öntöde. A szere-
lő vállalatoknak és az öntő-
dének mosf az a kérése, 
a két üzemhez, hogy az ere-
deti határidő előtt 

(."gyen c'eget a megren-
deléseknek, 

s ezzela is mozdítsa elő a . 
rekonstrukció határidő előt-
ti befejezését. 

M a l k ó Is tván 

Tanácskozás... 

Üdvözlet a nagy szovjet népnek 

A kőolaj- és földgázipar 
kiemelkedő szerepe 

Csongrád megye iparoso- iparnak, mint üj iparágnak 
dásával kapcsolatban Apró kiemelkedő szerepe van. A 
Antal elvtárs elmondotta, megye kőolaj- és földgáz-
hogy a kőolaj- és földgáz- termelése egyre számotte-

— Kívánjuk a Szovjet-
unió népeinek — mondotta 
—, hogy a második fél év-
században további sikereket 
érjenek el és a világon el-
sőnek építsék fel a kommu-
nizmust, azt a társadalmat, 
amelynek termelőerői a 
világon a legfejlettebbek 
lesznek, ahol a kultúra, a 
népjólét a legmagasabb lesz. 
A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom, az első szocia-
lista állam példát mutatott 
nekünk is a harcban, a ki-
tartásban, az áldozatkész-

ségben. Sok sikert, boldog-
ságot kívánunk szovjet ba-
rátainknak, a Szovjetunió 
vezetőinek és népeinek a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom, a szovjet állam 
létrejöttének 50. évforduló-
ja alkalmából. Kívánjuk, 
hogy a további évtizedek-
ben is békében folytathas-
sák sikeres harcukat a kom-
munizmus megvalósításáért, 

A nagy tapssal fogadott 
ünnepi beszéd után a gyár-
avató ünnepség az Interna-
cionálé hangjaival ért véget. 

• . . Szegedi Orvostudományi Egyetem meghívására csütörtö-
kön érkezett Szegedre Ivan Jakovlevics Dejneka érdemes profesz. 
szor, az orvos tudományok doktora , az odesszai orvosegyetem 
rektora. Felesegével, Jcka tye r ina Danyllovna Dvuzsilynaia-val . aki 
szintén az odesszai orvosegyetem sebészprofesszora, a ké t szegedi 
egyetemen folyó nemzetközi tudományos tanácskozásra utazot t 
Szegedre, s Dejneka professzor tegnap délután a szemészeti kli-
nika nagytermében tar tot ta meg A szovjet orvosképzés tapasztala-
tai és perspektívái című előadását . Képünkön : Dr. Tóth Károly, 
a Szegedi Orvos tudományi Egyetem rek tora I. 3. Dejneka pro-
fesszorral (jobbról) és feleségével, J . D. Dvuzsi lynajaval beszél-
get a rektori hivatalban. 
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