
Magyar 
—szovjet 
távirat-
váltás 

Az első magyar—szovjet 
barátsági, együttműködési és 
kölcsönös segítségnyújtási 
egyezmény megkötésének 
20. évfordulója alkalmával 
táviratot váltottak magyar 
és szovjet vezetők: L. I. 
Brezsnyev, N. V. Podgornij, 
A. N. Koszigin, illetve Ká-
dár János, Losonczi Pál és 
Fock Jenő. 

A szovjet távirat egyebek 
között hangsúlyozza: 

„Az eddigi közös mun-
kálkodásunk gazdag tapasz-
talatait összegeztük az 1967. 
szeptember 7-én aláírt új 
barátsági, együttműködési és 
kölcsönös segítségnyújtási 
szerződésünkben, s ezzel ba-
rátságunk, elvtársi együtt-
működésünk további fej-
lesztésének újabb távlataira 
tekintünk előre." 

A magyar táviratból: „A 
testvéri szovjet—magyar 
kapcsolatoknak az új szer-
ződés alapján, a marxiz-
mus—leninizmus elvei szel-
lemében történő elmélyítése 
jelentős hozzájárulás a szo-
cialista közösség erősítésé-
nek ügyéhez, Európa és az 
egész világ békéjének és 
biztonságának megszilárdí-
tásához". 

P o n o m a i í o v Budapesten 
Február 14-e és 16-a között az MSZMP 

Központi Bizottságának meghívására láto-
gatást tett Budapesten Borisz Ponomar-
jov, a Szovjetunió Kommunista Pártja 
KözDonti Bizottságának titkára és megbe-
szélést folvtatott Komócsin Zoltánnal, az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagjával, 
a Központi Bizottság titkárával. A meleg, 
szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésen 
eszmecserére került sor a kommunista és 
munkáspártok konzultatív találkozójának 
előkészületeiről, valamint a nemzetközi 
kommunista mozgalom más időszerű kér-

déseiről. A megvitatott kérdésekben teljes 
nézetazonosság nyilvánult meg. 

Február 15-én Borisz Ponomarjovot fo-
gadta Kádár János, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizottságának első 
titkára. 

Borisz Ponomarjov pénteken elutazott 
Budapestről. A vendéget a Ferihegyi re-
pülőtéren Nemes Dezső, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja és Púja Fri-
gyes, a Központi Bizottság tagja, a kül-
ügyi osztály vezetője búcsúztatta. Jelen 
volt F. J. Tyitov, a Szovietunió magvar-
országi nagykövete is. (MTI) 

Húslermelési rekord 
Szeieden 

Zárszámadás a Móra Ferenc Tsz ben 

Négyévi gyarapodás 
egymilliárd 

Népfrontválasztás a III. kerületben 
Üttörők, kisdobosok és 

KISZ-esek köszöntötték teg-
nap délután a szegedi III. 
kerületben a Hazafias Nép-
front választógyűlését, a 
MÁV Petőfi Sándor Műve-
lődési Otthonban. Ezen részt 
vett Deák Béla, az MSZMP 
Szeged városi • végrehajtó 
bizottságának tagja, a párt-
bizottság osztályvezetője, 
Bódi László országgyűlési 

Visszakérni Petöfif" 
Elkészült a János vitéz díszletterve 

Együtt a „néma főszereplők" stábja: Székely László, Ru-
bányl Vilmos és Kertész Gyula a makett előtt 

Tegnap délben a szabadté-
ri játékok igazgatóságán ki-
derült, milyen színpadon 
elevenednek meg nyáron, a 
Dóm előtt — a felújított 
fesztivál történetében immár 
harmadszor — Kacsóh Pong-
rác népszerű daljátékának 
mesefigurái. Jóllehet hivata-
los program szerint csupán 
az asztalon felrakott makett-
re, Székely László terveire 
mondta ki az áment az elő-
adás „néma főszereplőinek" 
stábja, de minthogy együtt 
találtuk őket, s az elképze-
lés vállalása közös ügy, a 
három kulcsszereplőtől kér-
tünk rövid interjút. 

Kertész Gyula rendező: 
Alapvetően két probléma 
megoldására helyezzük az 
előadás tartópilléreit. Az 
egyik az európai színvonalú 
világosító-erősítő berendezés 
sokoldalú, differenciált al-
kalmazása, a másik, hogy 
visszakérjük a dzsentriske-
dő, operettes stílussal „kilú-
gozott" darabba Petőfi szel-
lemét, s ha szabad így fo-
galmazni, a meghatódott 
népköltészetet. 

Rvbányi Vilmos érdemes 
művész. karmester: Nem 
akarunk se többet, se mást, 

mint abba a magyar népi 
mesevilágba elvinni a daljá-
tékot, ahol született. Lehán-
tani a sallangokat, kerülni 
az erőszakoltságot, tiszta 
eszközökkel odaállni a kö-
zönség és a darab közé. 

Székely László díszletter-
vező: A János vitéz karak-
tere, előadási módja hajla-
mos az álromantikára, s ne-
künk nemes mértéktartással 
kell bebizonyítanunk: a ma-
gyar színház nemzeti értéke. 
A módszer, ahogyan erre 
vállalkozunk, egységes elha-
tározással született: vurstli-
látvány helyett a nagy for-
mák, kolosszeumok látvá-
nyossága. Stilizált fantázia-
világ, melyből nem hiányzik 
a poézis, s ahonnan pillanat-
ra nem lehet vitás, 1968-at 
írunk. Azt szeretném, hogy 
az előadás bármely pillanat-
ban megállítva is önálló, 
plaszt"— kompozíciót ad-
jon 

Három nyilatkozat, egy 
vélemény. Ami még érde-
kesség: mindhárman először 
kaptak főszerepet a felújí-
tott játékokon, s valameny-
nyiüknek volt már néhány 
szava az évtizedes szegedi 
fesztiválnyárhoz. 

N. L 

képviselő, Arvai József, a 
Szeged m. j. városi tanács 
vb-elnökhelyettese, Hofge-
sang Péter, a Hazafias Nép-
front Szeged városi bizott-
ságának titkára. A kerület 
lakói közül — párttagok és 
pártonkívüliek, fiatalok és 
idősebbek egyaránt — so-
kan vettek részt a válasz-
tógyűlésen, amelyet Faragó 
János, az alsóvárosi párt-
szervezet titkára nyitott 
meg. Sziládi Sándor, a Ha-
zafias Népfront III. kerüle-
ti bizottságának titkára szá-
molt be az elmúlt négy esz-
tendőben végzett munkáróL 

Hangsúlyozta, hogy a szé-
les körű összefogásnak kö-
szönhető az az eredmény, 
amelyet a Hazafias Nép-
front III. kerületi bizottsá-
ga magáénak mondhat, 
mielőtt leköszönne tisztsé-
géről. 

Ezután Arvai József tar-
tott Szeged mai arculatáról 
nagy érdeklődéssel kísért 
tájékoztatást. A város fej-
lődésének beszédes tényeit 
úgy sorakoztatta egymás 
mellé, hogy azokból min-
denki megérthette, hogy az 
ország nagy városai között 
Szeged is az őt megillető 
helyen áll fejlődésben, gya-
rapodásban. Húsz év alatta 
város 30 ezer lakossal gya-
rapodott, s ebből a szám-
ból az utóbbi 5 évre 15 
ezer esik. Ténylegesen 121 

ezer Szeged lélekszáma, vi-
szont a távolabbról bejáró 
dolgozókkal és az itt tar-
tózkodó hazai és külföldi 
vendégekkel együtt napon-
ta 145 ezer ember igényé-
nek kielégítéséről kell gon-
doskodnia jelenleg. A vá-
ros régi Ipari profiljának 
fejlődése mellett mind na-
gyobb teret hódít a már 
gyökeret vert nehézipar: a 
szénhidrogén feltárása, a 
kábelgyár, a gumiipar. 

A tájékoztató után a vá-
lasztógyűlés soraiból egy-
más után emelkedtek szó-
lásra, s tettek hasznos ja-
vaslatokat a jövőre nézve. 
Ezután megválasztották a 
Hazafias Népfront III. ke-
rületi bizottságának 43 ta-
gú testületét. Tizennyolcan 
képviselik majd a Hazafias 
Népfront városi bizottságá-
ban a III. kerületet, és 10 
küldött vesz részt a Haza-
fias Népfront megyei ta-
nácskozásán. Ezután megvá-
lasztották a 13 tagú kerü-
leti elnökséget. Elnökké vá-
lasztották Árvái László 
mérnököt, elnökhelyettesnek 
Borka László MÁV főelő-
adót és Markos Károlyt, a 
III. kerületi tanács vb-titká-
rát Továbbra is titkárrá 
választották Sziládi Sán-
dort 

M a g y a r i v e z e t ö l c 

finn kitüntetése 
Dr. Uhro K. Kekkonen, a 

Finn Köztársaság elnöke a 
finn és a magyar nép ba-
rátságának elmélyítése terén 
szerzett érdemei elismeréséül 
Kállai Gyulának, az ország-
gyűlés elnökének, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsa 
elnökének a Finn Oroszlán 
Lovagrend Nagykeresztjét, 
dr. Erdei Ferencnek, a Haza-
fias Népfront Országos Taná-
csa főtitkárának, a Magyar 
Tudományos Akadémia alel-
nökének és Nagy Józsefné 
könnyűipari miniszternek a 
Finn Oroszlán Lovagrend 

parancsnoki keresztjének 1. 
fokozatát adományozta. 

A kitüntetéseket pénteken 
Olavi Salonen, a Finn Köz-
társaság ipar- és kereskede-
lemügyi minisztere a buda-
pesti finn nagykövetségen 

adta á t 
Olavi Salonen a kitünteté-

sek átadásakor méltatta a 
kitüntetettek érdemeit a ma-
gyar—finn kapcsolatok fej-
lesztésében. Szavaira a ki-
tüntetettek nevében Kállai 
Gyula válaszolt. Ezt követő-
en Olavi Raustila finn nagy-
követ fogadást adott (MTI) 

Sorban a negyedik zár-
számadó közgyűlését tartotta 
meg létezése óta a szegedi 
Móra Ferenc Tsz tegnap dél-
előtt a Vörös Csillag film-
színházban. S a legújabb 
mérleg, amit Szili Antal tsz-
elnök ismertetett, a nagy-
számú vendég- és gazdakö-
zönség előtt alighanem fel-
adja a leckét a legtapasztal-
tabb agrár közgazdászoknak 
is. Amíg országosan — vagy 
akár szűkebb pátriánkban, a 
szegedi tájban — évente né-
hány százalékos emelkedés 
tapasztalható a mezőgazda-
sági termelés fejlődésében, 
addig a Móra Ferenc Tsz 
kollektívája négyéves vi-
szonylatban évről évre csak-
nem százszázalékos ered-
ményjavulást számol el. A 
termelés fejlesztésében olyan 
iramot diktál ma már ez a 
közel 3 ezer holdas paraszt-
közösség, melynek valószí-
nűségében pár évvel ezelőtt 
még őszintén kételkedhet-
tünk. íme a tények: négy év-
vel ezelőtt, amikor a Dózsa 
és a Táncsics tsz-ek Móra 
Ferenc néven egyesültek, 
egyévi összes halmozott ter-
melési értékük 11 millió 442 
ezer forint volt Egy évvel 
később már csaknem 27 mil-
lió. 1967-ben pedig 41 mil-
lió forint 

Az állattenyésztésben, s 
ennek végkövetkezménye-
ként a hústermelésben re-
kordot állítottak fel. Száz 
kataszteri hold közös terü-
letre számítva 282 mázsa 
húst adtak a népgazdaság-
nak, ugyanakkor szinte egye-
dülálló eredmények születtek 
a növénytermesztés jó né-
hány ágazatában is. Például 
a fűszerpaprika 160 katasz-
teri hold átlagában 57,8 má-
zsa termést adott, mintegy 
20 mázsával többet az orszá-
gos átlagnáL Búzából 22.4, 
szemes kukoricából pedig 360 
holdon 25 9 mázsa átlagter-
mést értek el. 

A közös állattartáson be-
lül a fő ágazatot közismer-
ten a baromfihizlalás képezi. 
Pecsenyecsirkékért összesen 
10 millió 618 ezer forint be-
vételt terveztek, ténylegesen 
12 millió 404 ezer forintot 
kaptak. 

A termelés nagyütemű fej-
lesztését nyomon követte a 
dolgozó tagság személyes jö-
vedelme is. Egy-egy ledolgo-
zott munkanapra 109 forin-
tot fizetnek, egy munkaegy-
ség értéke pedig 46 forint 50 
fillér. Bizonyosan vannak, 
akik ezt sokallják. Alapos 
értékítéletet azonban csak 
azok ipondhatnak, akik azt 
az éjt nappallá tevő munkát 
is ismerik, melyek e számok 
mögött állnak, melyeknek 
tényleges elvégzésére ma 
még csak kevés paraszti kol-
lektíva képes. 

Az elnöki beszámolót kö-
vetően a vendégek és a gaz-

Turisták Odesszából 
A Szovjetuntóból új turis-

ta-útvonalat nyitottak meg 
Jugoszlávia felé, s Szeged 
ennek egyik csomópontjává 
vált Ez is oka annak, hogy 
az MSZBT ebben az évben 
kétszer annyi szovjet turista-
csoportot fogad Szegeden, 
mint az elmúlt esztendőben. 
Az idén 20 csoportot várnak 
a Szovjetunió szinte vala-
mennyi vidékéről, és nagy-
városábóL 

Elsőnek donyeci bánya-
mérnökökből és orvosokból 
álló csoport látogatott a vá-

rosba. Az MSZBT és a KISZ 
Csongrád megyei bizottsága 
szerdán fogadást adott tisz-
teletükre, ahol Oláh Miklós, 
a KISZ Csongrád megyei bi-
zottságának osztályvezetője a 
meeye KISZ-életéről tájékoz-
tatta őket. 

Ma, február 17-én Odesz-
szából, Szeged testvérvárosá-
ból várnak látogatócsopor-
tot A tervek szerint a ven-
dégek ellátogatnak majd a 
seprűgyárba, ahol az ottani 
KISZ-isták fogadják a turis-
tacsoportot 

dák közül jó néhányan fel-
szólaltak. Ozvald Imre elv-
társ, az MSZMP Szeged vá-
rosi végrehajtó bizottságá-
nak tagja, osztályvezető szív-
ből jövő elismeréssel mél-
tatta a hústermelésben el-
ért országos sikert, s szólott 
arról, hogy a Móra Ferenc 
Tsz gazdái jól kihasználják 
az állam által nyújtott anya-
gi és erkölcsi segítséget Ez 
a törekvés tapasztalható a 
város többi gazdaságaiban 
is, s az eredmények elisme-
résre méltók a város vala-
mennyi termelőszövetkezeté* 
ben. Pántya József, a n. ke-
rületi tanács vb elnöke mél-
tatta azt a körülményt, hogy 
a Móra Ferenc Tsz erőfe-
szítése — amint a többi sze-
gedi tsz-eké is — már nagy-
szerűen érezteti hatását a fa-
gyasztók áruellátásában. 

A közgyűlés másik jeles 
eseménye volt a tisztújítás. 
A vezetőség négyéves man-
dátuma lejárt, és most az új 
tsz-törvény értelmében tit-
kosan választották újjá az 
igazgatóságot. Ellenszavazat 
nélkül választották ismét el-
nökké Szili Antalt Ugyan-
csak 100 százalékos szavaza-
tot kaptak az új igazgató-
ság, valamint a különböző 
bízottságok tagjai is. A köz-
gyűlés számos új belépő 
ügyében is döntött 

Cs. 3. 

Csepel 
és Györ 
együtt-

működése 
Pénteken délután Szőnyi 

Miklós, a Csepel Autógyár 
vezérigazgatója, valamint 
Horváth Ede, a Győri Ma-
gyar Vagon- és Gépgyár ve-
zérigazgatója együttműködési 
szerződést írt alá. 

A megegyezés értelmében 
a 10 tonna teherbírásúnál 
nagyobb gépkocsik gyártásá-
ra a jövőben a Magyar Va-
gon- és Gépgyár rendezke-
dik be. Az új gyártmányhoz 
a győriek fontos alkatrésze-
ket kapnak CsepelrőL A 
Csepelen gyártott tíz tonnán 
aluli tehergépkocsikhoz vi-
szont a Magyar Vagon- és 
Gépgyár készít kétfajta al-
katrészt. 

A szerződés része annak 
a hatalmas közúti járműipari 
fejlesztési programnak, ame-
lyet Győrött hajtanak végre 
több mint három és fél mil-
liárd forint beruházással. 

Jól szervezett 
tsz-értekezlet 

— Na, emberek, kezdhetjük! 
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