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VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK? 

EIW DÉL-MAGYARORSZÁG 
A fejlődő és erősödő szocialista világrendszer növekvő 

hatást gyakorol a nemzetközi helyzetre, a béke, a ha-
ladás, a népek szabadsága érdekében. A közelmúltban lát-
tok napvilágot a Szovjetunió, s egy sor európai szocialista 
ország tervjelentései, amelyek a termelőerők fejlődéséről, a 
nemzeti jövedelem gyarapodásáról, az életszínvonal emel-
kedéséről számolnak be. A szocialista testvérországok szo-
lidaritásukkal, példamutatásukkal, s nem utolsósorban a 
gazdasági együttműködés változatos formáival erős hatást 
gyakorolnak a társadalmi fejlődésre a harmadik világnak, 
a gyarmatosítás bilincseitől megszabadult államaiban. Nö-
vekszik a változatos körülmények közt harcoló kommu-
nista pártok tekintélye, tömegbefolyása. Nincs olyan föld-
rész, ahol ne lennének kommunista pártok, amelyek harc-
ba hívják a tömegeket létérdekeikért, a békéért és a szo-
cializmusért. 

Korszakunk képéhez azonban az ls hozzátartozik, hogy 
az elmúlt években erősebb lett az imperializmus ellentá-
madása. Ennek mozgatóereje az Egyesült Államok, amely 
„globális stratégia" alapján harcol a haladás és a szocia-
lizmus erői ellen. 

Az imperialisták ellentámadását bizonyos mértékig 
megkönnyítette a nemzetközi munkásmozgalom jelenlegi 
helyzete. „A szocialista országok és a nemzetközi kommu-
nista mozgalom egységének megbomlása az imperialistákat 
bizonyos taktikai lehetőségekhez juttatta" — állapította 
meg a Központi Bizottság beszámolója az MSZMP IX. 
kongresszusán. 

Mindebből adódik a logikus következtetés: a kommu-
nista pártoknak — mint a legkövetkezetesebb antiimperia-
lista erőknek — az imperialisták kísérleteivel a maguk 
harcos egységfrontját kell szembeállitaniok. 

„A jelenlegi viszonyok között — hangsúlyozta Kádár 
János elvtárs a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. 
évfordulója alkalmából a Pravdában írott cikkében —, 
amikor kommunista internacionaláé vagy más, hasonló 
nemzetközi szervezet nem működik, amikor minden párt 
teljesen önállóan dolgozik, amikor független és szuverén 
szocialista országok maguk határoznak ügyeikben, különö-
sen fontos marxista—leninista elveink tisztaságának meg-
őrzése és érvényesítése, annak tudata, hogy minden egyes 
kommunista és munkáspárt tevékenységéért saját munkás-
osztályának, népének és a nemzetközi munkásosztálynak 
egyaránt felelős." 

Sok tény — s mindenekelőtt a fővárosunkban megren-
dezésre kerülő konzultatív találkozó iránti általános ér-
deklődés — mutatja, hogy az utóbbi hónapokban erősö-
dig a kommunista pártok, valamennyi antiimperialista erő 
tömörülésének irányzata. A kommunista pártok túlnyomó 
többsége a világ minden tájáról elküldi megbízottait Bu-
cinpestre. 

A konzultatfv találkozó figyelmét egy kérdésre össz-
pontosítja: témája a kommunista és munkáspártok nem-
zetközi tanácskozásának összehívása, a nagy tanácsko-
zással összefüggő kérdések lesznek. 

Érdemes megjegyezni, hogy a nyugati sajtó „leghar-
ciasabb" antikommunista része növekvő idegességgel rea-
gál a közelgő február végi tanácskozásra, s azokra az egy-
rr ást követő határozatokra, amelyekben újabb és újabb 
pártok jelentik be részvételüket. Ennek a nyugtaianság-
nfek egyik oka: ugyanezek a lapok és rádióállomások ko-
rábban sokszor megjósolták, hogy a budapesti konzulta-
tív találkozóra nem fog sor kerülni. Most már nyilvánva-
ló. hogy megint rossz jósnak bizonyultak. Az idegesség 
másik oka: már a konzultatív találkozó előkészületei, s lét-
rejöttének puszta ténye is erősíti az összefogás és az 
együttműködés tendenciáit, a nemzetközi kommunista 
mozgalomban, s csökkenti az egység hiányára spekuláló 
imperialista politika esélyeit 
akkor érhettek el sikereket, akkor tudták eredményesen 

A történelem — a legújabb kor mozgalmas históriája 
* * is — arra tanít bennünket, hogy a kommunisták 

vezetni a békéért, a demokráciáért és a szocializmusért 
küzdő erőket amikor rendezték saját soraikat, egyeztették 
és összehangolták akcióikat Ebből a szempontból várnak a 
kommunisták, a haladó emberek világszerte sikeres mun-
kát a budapesti találkozótól. 
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Apró Antal 
Moszkvába 

utazott 
Apró Antalnak, a Minisz-

tertanács elnökhelyettesének 
vezetésével hétfőn kormány-
küldöttség utazott Moszkvá-
ba, a magyar—szovjet gaz-
dasági és műszaki tudomá-
nyos együttműködési kor-
mányközi bizottság hatodik 
ülésszakára. Az ülésszak 
után Apró Antal részt vesz 
a KGST Végrehajtó Bizott-
ságának 33. ülésén. 

A delegáció búcsúztatására 
a Keleti-pályaudvaron meg-
jelent dr. Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi mi-
niszter, Gál Tivadar, a Mi-
nisztertanács titkárságának 
vezetője és F. J. Tyitov, a 
Szovjetunió budapesti nagy-
követe. (MTI) 

Lengyel-magyar 
szakszervezeti 

tárgyalás 
A Magyar Szakszervezetek 

Országos Tanácsának titkár-
! sága és a Lengyel Szakszer-
I vezetek Központi Tanácsá-
I nak vezetői február 15 és 
. 17 között Budapesten tanács* 
, koztak. A részt vevő kül-
döttségeket Ignacy Loga-

| Sowinski, a Lengyel Szak-
szervezetek Központi Taná-

csának elnöke és Gáspár 
Sándor, a Szakszervezetek 
Országos Tanácsának főtit-
kára vezette. A lengyel kül-
döttség meglátogatta aGanz-
MÁVAG gyárat, találkozott 
az üzem dolgozóival, megbe-
szélést folytatott helyi veze-
tőkkel 

Ara: .« fillér Kedd. 1968. február 30. 

Számvetés a szövetkezeti iparban 

Új üzemek 
és szolgáltató hozok 

Számvetés időszaka kez-
dődött országosan és Csong-
rád megyében is. A kisipari 
szövetkezetek ilyenkor tart-
ják évi mérlegzáró közgyű-
léseiket. Ezekben a hetek-
ben megyeszerte összegyűl-
nek a szövetkezeti tagok és 
vezetők, számotvetnek ered-
ményeikkel s az idei tenni-
valókkal. 

Plusz: 80 millió 
A múlt év az eredményes 

esztendők közé tartozik a 
megyei szövetkezeti moz-
galomban. A szövetkezetek 
több mint 694 millió forint 
termelési értéket állítottak 
elő, ez 80 millióval haladja 
meg a tavalyi eredményeket. 
A megyei szinten elért évi 
nyereség magasabb az orszá-
gos átlagnál. Különböző 
mértékben, de valamennyi 
ktsz nyereségesen búcsúzott 
1967-től. 

Az egyes ágazatok válto-
zó képet mutatnak. Az a 
rendeléshiányból adódó ex-
portcsökkenés, ami tavaly 
előállt — az év közben mó-
dosított tervet is csak 
97,7 százalékra tudták telje-
síteni — a piackutatás és 
-megtartás problémáira hív-
ja fel a figyelmet. A bel-
kereskedelmi terv 3 százalé-
kos túlteljesítése a lakosság 
számára is kedvező ered-
mény. Erre tavaly külön 
jövedelemadó-kedvezmény is 
ösztönözte a szövetkezetie-
ket. 

A sorra kerülő közgyűlé-
seken mindenképpen ele-
mezni kell, hogyan lehet a 
helyes és rentábilis arányo-
kat megőrizni, illetve kiala-
kítani a továbbiakban. Az 
új gazdasági mechanizmus 

öreg gyar 
fiatal gépekkel 

Jövőre alapításának százéves év-
fordulóját Gnnepli a szegedi szalámi-
gyár. A nagymúltú üzem azonban 
már csak kitűnő termékeivel emlé-
keztet ősére. Berendezései, gépei va-
donatújak. néhány közülük ritkaság-
számba megy Magyarországon. Két 
évtizeddel ezelőtt például egy-két na-
gyobb húsdaráló segítette a hentesek. 

a szatámikészítők munkáját, ma fél-
automatával, emberi kéz érintése nél-
kül vágják és töltik a húst, az anyag-
továbbítás pedig sínpályarendszerrc! 
történik. A korszerű gépekkel rekord-
termelést értek el januárban a szalá-
miüzemben, csaknem 50 vagon téli-
es csemegeszalámit készítettek. 

új feladatok elé állítja a 
ktsz-eket is, nagy erőpró-
ba következik, gazdálkodni, 
kereskedni, versenyképesnek 
lenni a hazai és a világpia-
con. 

Ugyanakkor továbbra Is 
döntő fontosságú, hogy ezek 
rugalmas szerkezetű, kisebb 
termelőegységek ipari javí-
tásban, személyi szolgálta-
tásban, lakásépítésben s a 
különféle hiánycikkek gyár-
tásában továbbra is foko-
zottabban segítsék a lakossá-
got 

Tíz százalék 
a lakosságnak 
1967-ben a lakosság szá-

mára végzett tevékenység 
több mint 10 százalékkal 
növekedett, az építők 130 
lakással többet adtak át, 
mint előző évben, s a bel-
kereskedelmi értékesítés 
ösztönzése révén a hiánycik-
kek pótlásában is volt elő-
rehaladás. Mindezeken a te-
rületeken további erőfeszí-
tésekre van szükség. A há-
lózatfejlesztési, ipartelepíté-
si tervek ilyen irányban hat-
nak. 

A tarjántelepi új város-
részben szövetkezeti szol-
gáltatóház épül, s a megye 
számos községében szintén 
bővítik a szolgáltatásokat 
Több helyen létesítenek új 
üzemeket is. Figyelemre 
méltó távlat a szegedi ktsz-
ek számára vidéki részle-
gek létrehozása. A Szegedi 
Vas- és Fémipari Ktsz, 
amely új üzemházában már 
gyárszerű termelést valósít 
meg, Makóra vastömegcikk-

A korszerű, félautomata szalámitöltő gépet a sa~Bedi 
szakemberek tapasztalatainak felhasználásával egy 

NSZK-beli gyár késaitette 

A rekordtermelést a gyorsmérlegek is regisztrálták. Ké-
pűnk az utolsó műveletek közül a címkézést mutatja be 

részleget telepít Idén már 
50 millió forintos termelé-
si értéket képvisel az új 
üzemrész. Ugyanez a szö-
vetkezet a bedolgozói rend-
szer kiterjesztésével is fog-
lalkozik. 

Fokozódó segítés 
Több szegedi szövetkezet 

kimagasló eredményeket 
könyvelhet el zárszámadó 
közgyűlésén. Ilyen például a 
már említett Vas- és Fém-
ipari Ktsz-en kívül az Uni-
versál Ktsz, amely min-
den termelési és szolgáltató 
ágazatában kiváló teljesít-
ményt nyújtott A Bőrdísz-
mű Ktsz 128,9 százalékra tel-
jesítette exporttervét, ugyan-
ebben jeleskedett a Nívó 
Faipari és Játékkészítő 
Ktsz is. Belkereskedelmi ér-
tékesítésben, javító tevé-
kenységben és exportban 
egyaránt szép sikert ért 
el a Szűcsipari Ktsz. 

A Kisipari Szövetkezetek 
Csongrád megyei Szövetsé-
gének szervezetében és te-
endőiben is változást ho-
zott az új esztendő. A fel-
ügyelet mellett ennek az 
apparátusnak volt hivatala 
eddig is, hogy ellássa a ktsz-
ek érdekvédelmét, azonban 
az utóbbi tevékenységnek 
kevesebb időt és energiát 
szenteltek. Most előtérbe ke-
rül a szövetkezeti érdekvé-
delem. Más szóval: önállób-
ban gazdálkodnak a ktsz-ek, 
a támogatás, a segítés pedig 
fokozódik. Mivel a közgaz-
dasági elemző munka el-
sődlegessé válik az új kö-
rülmények között, külön 
közgazdasági osztályt szer-
veztek a KISZÖV-ön belüL 

909 445 K-95 
Újabb vietnami műszakok 

Ismét nyitva a szolidaritási 
csekkszámla 

Országszerte újabb vietna-
mi műszakokat tartanak, fel-
ajánlásokat tesznek, vagy 
más adományokkal sietnek a 
szabadságukat, függetlensé-
güket védelmező vietnami 
hazafiak segítségére. Egy-
idejűleg több helyről arról 
érdeklődtek az Országos Bé-
ketanácsnál, hogy hova fi-
zethetik be az így összegyűj-
tött pénzt. A kérdéssel kap-
csolatban elmondták az MTI 
munkatársának: 

A múlt év októberében le-
zártuk békemozgalmunk ,.Egy 
iskolát, egy kórházat Viet-
namnak" akcióját Az addig 
beérkezett több mint 24 mil-
lió forintból egy 240 ágyas 
kórházat, nagy mennyiségű 
gyógyszert és sok millió fo-
rint értékű iskolai felszere-
lést bocsátottunk a Vietna-
mi Demokratikus Köztársa-
ság rendelkezésére Ezenkí-
vül két 200 ágyas tábori 
kórházzal és egy gördülő 
műtővel ajándékozhattuk 
meg a Dél-vietnami Nemzeti 
Felszabadítás: Frontot Né-

pünk segítőkészségének azon-
ban ezután sem kívánjuk 
útját állni. Szolidaritási 
csekkszámlánk, amelynek 
száma: 909 445 K—95 — to-
vábbra is nyitva áll minden 
adomány számára. Kérjük 
barátainkat, hogy a jövőben 
is erre fizessék be azokat 
az összegeket amelyekkel ta-
núsítják, hogy együttéreznek 
az imperialista agresszorok 
ellen kemény küzdelmet ví-
vó testvérnépünkkel. 

Február 21-én kibővített 
ülést tart az Országos Béke-
tanács elnöksége. Békemoz-
galmunk vezérkara a külön-
böző társadalmi és tömeg-
szervezetek képviselőinek je-
lenlétében megvonja múlt 
évi munkánk mérlegét, 
ugyanakkor pedig azt is meg-
tárgyalja, hogy békemozgal-
munk a következő hónapok-
ban milyen formában karol-
ja fel az országszerte jelent-
kező új kezdeményezéseket, 
s bontakoztathatja ki né-
pünk segítőkészségét (MTI) 


