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Folytatja munkáját 
konzultatív találkozó 

A kommunista és mun-
káspártok konzultatív talál-
kozója kedden folytatta 
munkáját A tanácskozáson 
Gus Hall, az Amerikai Egye-
sült Államok Kommunista 
Pártjának főtitkára, Fernan-
do Nadra, az Argentin Kom-
munista Párt Központi Bi-
zottságának tagja, Claude 
Jones, Ausztrália Kommu-
nista Pártjának alelnöke és 
Erwin Scharf, Ausztria 
Kommunista Pártja Politikai 
Bizottságának tagja, a Köz-
ponti Bizottság titkára el-
nökölt Számos felszólalás 
hangzott eL 

Santiago Alvarez, a Spa-
nyol Kommunista Párt 
Központi Bizottsága 
Végrehajtó Bizottságá-
nak tagja 

aláhúzta a kommunista és 
munkáspártok megfelelően 
előkészített nemzetközi ér-
tekezlete összehívásának 
szükségességét 

Az értekezlet célja lénye-
gében az imperializmus el-
leni harc, valamint hozzájá-
rulás a nemzetközi kommu-
nista mozgalom internacio-
nalista alapokon nyugvó 

Budapesten tanácskoznak a kommunista és munkáspártok küldöttei. 
konzultatív találkozó résztvevői 

Képünkön: a 

támogatását élvező fasiszta nyilatkozatok megerősítése ságát. Ázsia az a földrész, 
fajüldöző rezsim elleni mellett fogadjon el speciális ahol az amerikai imperialis-

eXs7eénekahete7eállítósóhnZ harc Afrika jövője és a vi- dokumentumokat azokról a ták agressziót követtek el. A 
és m e s e r L S e z A S m lágbéke megőrzése szem- legfontosabb problémákról, testvérpárok nézeteltérései-
nyol Kommunista Párt ki- Pontjából rendkívül nagy je- amelyeket a nemzetközi nek következményei mégis 
zártnak tartja, hogv az ér- lentőségű. kommunista mozgalomnak éppen Ázsiában váltak igen 
tekezlet szándéka valamely Számunkra a kommunista elemeznie kell. 
kommunista párt elítélése, egység kérdése, ngm elvont 
vagy „kiközösítése" lehes- vagy akadémikus vita. Pieter Keuneman, a 
sen. Ügy érezzük, jogunk és Ceyloni Kommunista 

Kifejezésre juttatta azt az kötelességünk elvárni a Párt főtitkára 
elképzelést, hogy az új ér- terstvérpártokban tevékeny- p á r t j a n e v é b e n köszönetét lista harcban ujabb kezde-
tekezletet nem kellene me- kedo elvtársainktól, hogy a f e j e z t e w a M a g y a r Szocia- ményezéseket tegyenek. 

Március elsejével új cég 
nevét kell megtanulni: a 
Szegedi Beruházási Vállala-
tét A megyei tanácsok mel-
lett már egy 1964-ben kelt 
rendelet értelmében megala-
kultak a beruházási irodák, 
illetve vállalatok. Az új gaz-
dasági irányítási rendszer-
ben a városi tanács vb. terv-
osztáya sem tudja már az 
igényeknek megfelelően vé-
gezni feladatát, ha az állam-
igazgatási munkához egyál-
talán nem tartozó beruházási 
tevékenységet továbbra is 
magára vállalja. Ha ehhez 
még hozzávesszük, hogy a 
következő években az eddi-
ginél is nagyobb arányú épít-
kezések lesznek Szegeden, 
érthető, hogy a városi ta-
nács végrehajtó bizottságá-
nak tegnapi ülése úgy dön-
tött, hogy szükség van az új 
vállalat megszervezésére. 

Az alapításról szóló hatá-
rozat szerint a Beruházási 
Vállalat feladata elsősorban 
természetesen az m. j. városi 
tanács és a kerületi tanácsok 
beruházásainak, felújítási és 
fenntartási munkáinak lebo-
nyolítása. Ezen kívül az OTP 
megbízása alapján öröklaká-
sok építésének, valamint má-
sok számára társasházak 
építésének előkészítését és 
lebonyolítását is vállalja. 
Nem tanácsi megbízásra is 
foglalkozik építési beruhá-
zással összefüggő gépi, tech-
nológiai berendezések, építési 
felújítások előkészítésével, 
műszaki ellenőrzésével, lebo-
nyolításával, üzembehelyezé-
sével és elszámolásával, sőt a 
vállalat átal végzett munkák 
megtervezésével is. A műkö-

désével kapcsolatos finanszí-
rozási feladatokat a Beruhá-
zási Bank látja el. 

Az új cég a városi tanács 
vb. tervosztályának február 
29-in megszűnő beruházási 
csoportjából alakul meg 
március 1-én. s önállóan gaz-
dálkodó vállalat lesz. Alapí-
tását már az is indokolja, 
hogy a beruházások száma 
és nagysága Szegeden jóné-
hány megyéjét meghaladja, 
ahol pedig működik erre a 
célra létrehozott vállalat. 
Még ennél is nyomósabb érv, 
hogy végre Szegeden is lesz 
egy olyan szerv, amely vál-
lalati alapon képes rendelke-
zésére állni a beruházóknak, 
s különösképpen a lakásépít-
kezéseknél elengedhetetlen a 
szakszerű előkészítés és ellen-
őrzés. A Beruházási Vállalat 
az előkészítés során ugyanis 
felel az elkészült beruházási 
javasat, illetve beruházási 
program tartalmáért és azért 
is, hogy a beruházás megva-
lósulása majd meghozza a 
várt gazdasági hatást Az 
építkezés idején pedig a ha-
táridők, a költségszint be-
tartásáért és a minőség biz-
tosításáért vállal felelősséget. 

A vállalat megalapítása 
tehermentesíti a városi ta-
nács vb. tervosztályát a be-
ruházásokkal való közvetlen 
foglalkozástól, hiszen ezentúl 
csak elvi irányítást kell ad-
nia. Ez lehetővé teszi az osz-
tály számára, hogy a koráb-
binál többet foglalkozzék 
gazdasági elemző munkával, 
területi tervezéssel, valamint 
a városban szükséges beru-
házások koordinálásával. 

komolyakká. Az egység hiá-
nya az imperializmust az 
agresszió további fokozására 
bátorította, ugyanakkor Ázsia 
haladó erőit megakadályozta 
abban, hogy az antiimperla 

chanikusan kapcsolni az legsürgősebben hozzák létre 
előbbiekhez, hogy a tanács- a leghatékonyabb egységet, 
kozásra szükséges meghívni Támogatjuk a kommunis-
fcivétel nélkül minden kom- ta és munkáspártok világér-
munista és munkáspártot, tekezletének gondolatát 
törekedve arra, hogy azon amelyet Moszkvában 1968 
mindannyian részt vegye- végéig kell megrendezni. 

lista Munkáspártnak a kon- A Ceyloni Kommunista 
zultatív találkozó előkészí- párt véleménye szerint újabb 
téséért. Elmondta, hogy a 
testvérpártok nagy többségé-
nek pozitív állásfoglalása a . , , , , . , 
találkozóval kapcsolatban tanácskozás színhelye Moszk-

nemzetközi tanácskozást kell 
összehívni 1968 végéig. A 

Hívjanak meg minden pár-

kell még meghívni. 

nek, vagy valamilyen for 
mában kapcsolódjanak a ta-
nácskozás feladataihoz. Az 
értekezlet megtartását azon-
ban nem kell valamennyi 
párt jelenlétéhez kötni. 

Az értekezletet ésszerű 
határidőn belül, szabad, de-
mokratikus vita alapján kell 
megtartani. El kell érni a 
tanácskozás alapvető célját, 
az imperializmus elleni harc-
ban való egység megerősíté-
sét 

A későbbiek folyamán kez- felszólalásában javasolta ál-
deményezni lehetne vala- landó koordinációs bizottság 

örvendetes tény volt és azt 
mutatta, hogy az antiimpe- IFolytatás a 2. oldalon.) 

Külügyminiszter-
helyettesek tanácskozása 

Február 26-án és 27-én A tanácskozáson Bulgária, 
Berlinben tanácskozást tar- Magyarország, a Német De-
tottak a Varsói Szerződés-
ben részt vevő országok kül-

ügyminiszter-helyettesei. 
Megvitatták a feleket köl-
csönösen érdeklő kérdéseket. 

mokratikus Köztársaság, 
Lengyelország, Románia, a 

Szovjetunió és Csehszlová-
kia külügyminiszter-helyet-
tesei vettek részt (MTI) 

tot, amely részt vett az rialista harcban az akció-
1960-as tanácskozáson. En- egység megteremtésére irá-
nek a konzultatív találkozó- nyúló törekvés, a nemzetkö-
nak a feladata eldönteni azt zi kommunista mozgalom 
is, milyen további pártokat uralkodó, erősödő és meg 

határozó tendenciája. Azt 
is megmutatta ez az állás-
foglalás. hogy megértek a 
testvérpái-tok új világérte-
kezlete megrendezésének fel-
tételei, amelyeknek eleget 
kell tenni. 

mennyi imperialistaellenes 
erő világkonferenciáját. 

A Dél-afrikai Kommu-
nista Párt képviselője 

nyilatkozatában kijelentette: 

Elias Munoz, az Ecuado-
ri Kommunista Párt Po-
litikai Bizottságának 
tagja, a Központi Bi-
zottság titkára 

Megállapította, hogy több 
testvérpárt — bár nem tud-
ta elküldeni képviselőit a 
találkozóra — szintén támo-
gatta azt és hangsúlyozta az 
egység szükségességét. 

A továbbiakban kijelen-

létrehozását azzal a feladat-
tal, hogy tegye meg a szük-
séges intézkedéséket a kom-
munista és munkáspártok 
III. világértekezletének meg-
rendezésére. A tanácskozásra ...., tette: a Ceyloni Kommunis-

a Dél-afrikai Kommunista 1968-ben Moszkvaban kerül-
Párt kulcsfontosságú front- sor. ta Fart. mmt az egyik azsia: 
szakaszokon vívja harcát. A Javasolta, hogy az érte- kommunista párt, melysége-
nemzetközi imperializmus kezlet az 1957-es és 1960-as ser. átérzi az egység fontos-

A kommunista és munkáspártok konzultatív találkozójának sajtóközpontja a Magyar 
Újságírók Hálában. Képünkön: külföldi tudósítók eszmecseréje 

Nilyen volt a kezdet? 
A szegedi üzemek startja 1968-ban 

Szeged iparvállalatai a ta- kerültek és újfajta cipőfazo- zervféleség hagyta el a gyár 
valyi évet általában nyere- nokat készítenek. A vágott- területét. A gyárban persze 
séggel zárták, s talán nincs orrú cipő kényelmesebb és nincs teljes csend, mert 
is olyan üzem. ahol elma- modernebb, mint a régebbi- máris készülnek a nagyobb 
radna a részesedés. A gya- ek. Egyébként tízféle modell nyári szezonra. A szakembe-
rapodó és bővülő szegedi „futott" az elmúlt időszak- rek javítják a gépi berende-
ipar gyorsabban fejlődött, ban, s a cipők jelentős részét 
mini az országos átlag, s a Szovjetunió és Lengyelor-
1967-ben 11 százalékkal szág nagykereskedelmi vál-

lalatai vásárolták meg. A 
szegedi gyár készül új szak-

már eltelt két hónap, s így J e t é n e k megnyitására s 
tahót B7áro„taotni ic' készítik az a mintakollekci-

zéseket, s megfelelő ütem-
ben halad az idei üzembőví-
tés is. 

emelte termelését. 
Az 1968-as esztendőhői im-

iehet számolgatni is, hogy 
milyen volt a kezdet. A vál- . . . . . . . „á sör l za-
laiatok tói jó információkat J e l e n \ m a 3 d a v a s - ' r l 6 k 

ót Ls, amely nagy választé-

25 ezer méter 
kutatófúrás 

nak. 

Ötszáz vagon 
konzerv 

A Szegedi Konzervgyár-
ban nincs különösebb eltérés 
a megszokott januári-feb-
ruári munkamenettől. Ilyen-
kor ..kiszerelik" a félkész-
termékeket, s készítik a za-

letve minden második szom- kuszkát, a szovjet emberek 
bat szabadnap. A cipőgyár kedvenc csemegéjét. Egy el-
dolgozói eleget tettek annak térés azonban mégis "van: 
a követelménynek, hogy a 
rövidebb munkaidő miatt ne 
csökkenjen a termelés és a 
munkások fizetése. 

A szegedi gyárban 2 szá-
zalékkal több cipőt készite-

adnak, azt mondják, hogv 
megalapozottan. az igények-
nek megfelelően végezték 
munkájukat az év első két 
hónapjában. 

Új oipöfazonok 
A Minőségi Cipőgyár sze-

gedi gyárában január else-
jétől 44 órás a munkahét, il-

Az Alföldi Kőolajfúrási 
üzem szegedi munkásainak 
sokat segített az elmúlt idő-
szak enyhe időjárása. Meg-
felelően teljesítették felada-
taikat és összesen 25—26 000 
folyóméter kutatófúrást vé-
geztek el a szegedi meden-
cében. 

Bár munkájuk jelentős 
részét a rétegvizsgálatok je-
lentették, mégis több kész 
kutat adtak át a termelő 
vállalatnak. Egyetlen kis ne-
hézségük volt csupán febru-
árban, mégpedig a Tisza 

most nem vaktában gyártják áradása miatt. Az árterüle-
a vegyes befőtteket, a sava- ten levő egyik munkahelyti-
nyúságot vagy az ízeket és 
dzsemmeket, hanem csak a 
kereskedelem megrendelésé-
nek ismeretében. Olyan ősz-

nek, mint tavaly. Az elmúlt szetételben, minőségben és 
két hónap alatt 185 ezer csomagolásban, ahogyan azt 
volt a terv, de ezzel szem- a megrendelő kívánja, 
ben 186 300 párat gyártottak. Az első két hónap folya- tatók folytatják félbehagyott 
A szalagokra új kaptafák mán közel 500 vagon kon- munkájukat 

ket elöntötte a víz, s emi-
att kénytelenek voltak ott 
abbahagyni a lyukbefejező 
munkálatokat, a berendezé-
seket pedig kimenteni a víz-
ből. Ha a Tisza vize vissza-
húzódik medrébe, az olajku-


