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A konzultatív 
találkozó 

pénteki ülése 
A kommunista és munkás-

pártok konzultatív találko-
zója pénteken folytatta mun-
káját. Az ülésen Arnoldo 
Ferreto Segura, Costa-Rica 
Népi Élcsapat Pártja Poli-
tikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára, 
Vladimír Koucky. Csehszlo-
vákia Kommunista Pártja 
Központi Bizottságának tit-
kára és Ib Nörlund, a Dán 
Kommunista Párt Politikai 
Bizottságának tagja, a Köz-
ponti Bizottság titkára elnö-
költ 

Mielőtt az első felszólaló 
szót kapott volna, az elnök 
tájékoztatta a találkozó 
résztvevőit arról, hogy a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt 
küldöttsége, a kommunista 
és munkáspártok budapesti 
konzultatív találkozója tit-
kárságának megbízásából, 
pénteken átadta Hoang Lu-
ongnak, a Vietnami Demok-
ratikus Köztársaság buda-
pesti nagykövetének és Dinh 
Ba Thinek, a Dél-vietnami 
Nemzeti Felszabad!tási Front 
budapesti állandó képvisele-
te vezetőjének a kommunis-
ta és munkáspártok buda-
pesti konzultatív találkozó-
ján egyhangúlag elfogadott 
szolidaritási üzenetét. 

Hoang Luong és Dinh Ba 
Thi meleg szavakkal mon-
dott köszönetet az üzenetért. 
Hoang Luong hangsúlyozta, 
hogy a vietnami nép győzel-
mének Jelentős forrása a 
nemzetközi kommunista 
mozgalom egysége és támo-
gatása. Dinh Ba Thi kije-
lentette, hogy a dél-vietnami 
hazafiak jelenlegi offenzívá-
jában különösen lelkesítő 
hatású a kommunista és 
munkáspártok szolidaritása. 

A pénteki ülésen felszólal-
tak: 

VLADIMÍR KOUCKY, 
Csehszlovákia Kommu-
nista Pártja Központi Bi-
zottságának titkára 

Koucky a Csehszlovák 
Kommunista Párt küldöttsé-
ge nevében rövid nyilatko-
zatot tett, amelyben egyrészt 
sajnálkozását fejezte ki a 
Román Kommunista Párt 
küldöttségének távozása mi-
att (erről lapunk 2. oldalán 
adunk tájékoztatást) más-
részt helytelenítette a román 
küldöttség eljárását, különö-
sen végső fellépését. Cseh-
szlovákia Kommunista Párt-
jának küldöttsége fenntartja 
a jogot, hogy visszatérjen er-
re a kérdésre. 

Csehszlovákia Kommunis-
ta Pártjának képviselője fel-
szólalásában hangsúlyozta: 
a sok kommunista párt rész-
vételével folyó konzultatív 
találkozó meggyőző bizonyí-
ték arra, hogy a testvérpár-
tok az egység megerősítése 
erdekében egyöntetűen sür-
gető szükségességét érzik a 
világhelyzet és a forradalmi 
mozgalom alapvető problé-
máiról szóló eszmecserének. 

Csehszlovákia Kommunista 
Pártja a kommunista moz-
galom egységét a forradalmi 
folyamat egész bonyolultsá-
gának összefüggésében vizs-
gálja és a forradalmi folya-
matok, a helyzetek különbö-
zősége és a mozgalom hagyo-
mányainak sokrétűségében 
fogja fel. 

Az imperializmus agresszi-
vitásának minden új meg-
nyilvánulása aláhúzza a 
kommunista mozgalom egyez-
teti eljárásának sürgető szük-
ségességét, és azt, hogy nem 
célszerű tovább fékezni a 
kommunista mozgalom nor-
mális kollektív tevékenysé-
gét Csehszlovákia Kommu-
nista Pártja egyetért azzal, 
hogy a világtanácskozást ez 
év végén Moszkvában tart-
sák meg. 

Csehszlovákia Kommunista 
Pártjának küldöttsége csat-
lakozott azokhoz a javasla-
tokhoz, hogy a budapesti ta-
lálkozó indítványozza min-
den haladó és imperialista-
ellenes erő széles körű nem-
zetközi tanácskozásának a 
megrendezését is. 

Elengedhetetlen, hogy a 
kommunista pártok közösen 
értékeljék a fő jelenségeket 
és az értékelésből olyan kö-
vetkeztetéseket vonjanak le, 
amelyek nem fékezik, ha-

nem elősegítik a további 
kezdeményezéseket 

A kommunista pártok 
nemzetközi tanácskozását 
kezdettől fogva a legszéle-
sebb és legdemokratikusabb 
alapokon kell előkészíteni, és 
biztosítani kell a feltétele-
ket ahhoz, hogy előkészítésé-
ben és lefolyásában részt 
vegyenek mindazon pártok, 
amelyek ez iránt érdeklő-
dést tanúsítanak. Csehszlová-
kia Kommunista Pártja tá-
mogatja a javaslatot egy 
széles körű bizottság létre-
hozására, amely biztosítaná 
a nemzetközi tanácskozás 
sokoldalú előkészítését 

Nem engedhető meg, hogy 
a tanácskozáson csak véle-
ménycserére kerüljön sor; 
annak eredményeit több 
olyan politikai határozatban 
kellene összefoglalni, ame-
lyek a kommunista pártok 
közös céljait határoznák meg. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

A közös munka 
közös mérlege 

Magasabb a tsz-ekben az egy főre eső 
jövedelem 

Fock Jenő 
a fővárosi 
tanácsnál 

Fock Jenő, a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Politi-
kai Bizottságának tagja, a 
Minisztertanács elnöke, pén-
teken a fővárosi tanácsnál 
tett látogatást Sarlós István, 
a fővárosi tanács végrehaj-
tó bizottságának elnöke tá-
jékoztatta a tanács munká-
járól, majd Bartós István 
elnökhelyettes mutatta be a 
tanácsteremben rendezett 
városfejlesztési kiállítást. 

Szóbe/í 
jegyzék 

U Thanthoz 
A Szovjetunió, Lengyel-

ország és Csehszlovákia U 
Thanthoz intézett szóbeli 
jegyzékében elítélte a nyu-
gati hatalmaknak azt a kí-
sérletét. amely a Német De-
mokratikus Köztársaság mint 
szuverén állam státusának 
meghamisítására irányul. 
Az Egyesült Államok, Nagy-
Britannia és Franciaország 
ENSZ-képviselői ugyanis 
február 1-én levelet tettek 
közzé, amelyben úgy nyilat-
koztak, mintha Nyugat-Né-
metországnak joga lenne 
nemzetközi kérdésekben 
egyedül képviselnie az egész 
német népet. 

Hozzákezdtck a kövezőmunkások a Rákóczi tér 
csiszolt mészkőburkolatának lerakásához, s ezzel a 
Lenin-szobrot övező impozáns tér kialakításának 
legutolsó mozzanatára kerül sor. A sok gondossá-
got igénylő munka előreláthatóan két hónapot vesz 
igénybe. A tér május elsején készen és ünnepi dísz-
ben fogadja majd a felvonulókat. 

Mérsékelték 
a tiszai árkészültséget 
A Tisza legfelső szakaszán, 

Tiszabecsnél már 5, Vásáros -
naménynál pedig három 
méterrel apadt a víz. így 
pénteken a folyó Záhony és 
Vencsellő közötti szakaszá-
nál másodfokról első fokra 
mérsékelték az árvízvédelmi 

készültséget. Az árhullám 
pénteken Tokajnál tetőzött 
737 centiméter körüli víz-
szinttel. A Tiszán most már 
csak a legenyhébb készenlé-
tet jelentő elsőfokú készült-
ség vigyázza a gátakat Zá-
honytól Tiszaroffig. 

Befejeződtek a zárszám-
adások. Az adatokat most 
összesítik a Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Miniszté-
riumban, a termelőszövetke-
zetek pedig, okulva az el-
múlt évi hibákból és ta-
pasztalatokból, az idén job-
ban gazdálkodnak. A járás-
ban 53 termelőszövetkezet, 
17 termelőszövetkezeti cso-
port és egy halászati terme-
lőszövetkezet készített zár-
számadást. 

A tavalyi esztendő mun-
kája nyomán a járásban 147 
millió forintot osztottak ki 
a tagok részesedéseként Az 
alkalmazottak munkabére 
majd 50 millió forintot tesz 
ki. A halmozott termelési 
érték 518 millió forint a 
forgóalap pedig 143 millió. 
Csökkent a mérleghiány 
nagysága, hiszen amíg 1966-
bain 25 millió forintot tett 
ki, a mostani zárszámadás-
ban már kevesebbet, 22 mil-
lió forintot. Különösen az 
algyői Új Élet, a kisteleki 
Üj Élet és az üllési Kossuth 
Tsz-nél volt nagyobb a rá-
fizetés, illetve a hiány. A 
járás közös gazdaságai kö-
zül 19 szövetkezet „futott 
gallyra" tavaly. 

Érdemes feleleveníteni az 
1966-os adatokat, amikor is 
a tagok részesedéseként 150 
millió forintot, az alkalma-
zottak munkabéreként pe-
dig 38 millió forintot osz-
tottak ki. Akkor a halmo-
zott termelési érték 460 mil-
lió forint volt. 

A járási tanács vb pénz-
ügyi osztálya a termelőszö-
vetkezeti csoportok zárszám-
adásait most o helyszínen 
vizsgálja. 

Négy közös gazdaság és 
egy halászati termelőszö-
vetkezet működik Szegeden. 
Az elmúlt év eredményeként 
a z állóeszköz értéke 19 szá-

zalékkal, a forgóeszközök 
értéke 25, a tiszta vagyon 
pedig 21 százalékkal nőtt a 
négy gazdaságban. A halmo-
zott termelési érték 139 
millió 112 ezer forint, s a 
tagok részesedésére 33 mil-
lió 329 ezer forintot fordí-
tottak. Ez lényegében két 
százalékkal kevesebb, mint 
az ezt megelőző esztendő-
ben. . A Felszabadulás Ter-
melőszövetkezet kivételével 
mindhárom gazdaságban 
nőtt az alkalmazottak fize-
tése. ígv 10 millió 503 ezer 
forintot osztottak ki kö-
zöttük. Az egy tagra eső 
jövedelem, főleg a Felsza-
badulás Termelőszövetkezet 
javulása eredményeként 18 
ezer 162 forint lett, A ko-
rábbi esztendőben 17 ezer 
611 forint volt. Mind a járás, 
mind a város közös gazda-
ságaiban sokat nőtt az al-
kalmazottak munkabére. Az 
új rendelkezések lehetővé 
teszik, hogy kérhetik felvé-
telüket a közös gazdaságok-
ba. Az elkövetkezendő idő-
ben a szövetkezetek vezető-
ségei jobban támaszkodnak 
a szövetkezeti tagokra. 

Jó eredményekkel zárt a 
szegedi Kossuth Halászati 
Tsz is. Tavaly összesen 860 
ezer mázsa 87 kiló halat 
fogtak és 193 mázsa békát. 
Az összfogás 45,1 százaléka 
elsőrendű hal, 54.9 százalé-
ka pedig másodrendű. Egy 
munkaegység értéke 72,70 
forint, az egy tagra eső jö-
vedelem pedig 33 ezer 760 
forint. A megyében működő 
három halászati termelőszö-
vetkezet közül a szegcdi 
vitte el a pálmát. A halá-
szat évi termelési értéke 1 
millió 285 ezer forintra si-
keredett. Méltán örültek is a 
halászok, hiszen tavalyelőtt 
az egy tagra eső jövedelem 
27 ezer 240 forint volt 

Magyar-koreai barátsági gyűlés 
Tiltakozás az agresszió ellen 

Tegnap délelőtt An Min 
Szu, a Koreai Népi Demok-
ratikus Köztársaság buda-
pesti nagykövetségének ide-
iglenes ügyvivője Garaiszki. 
Istvánnak, a Külügyminisz-
térium munkatársának tár-
saságában Szegeden, a kon-
zervgyárban tett látogatást. 
Az üzemben dr. Ábrahám 
Antalné igazgató, Bódis Jó-
zsef üzemi párttitkár, Pócz 
Nagy Jánosné szb-tit.kár 
fogadták. An Min Szu meg-
tekintette az üzemrészeket. 
Itt a Lőwi Sándor, az Előre, 
a Tyereskova, a Zója és a 
Kállai Éva szocialista brigád 
tagjai szegfűcsokrokkal ked-
veskedtek a vendégnek, aki 
elismerő és üdvözlő sorokat 
írt a brigádok naplóiba. 

Délután, nem sokkal fél 
három után a konzervgyár 
zsúfolásig megtelt művelő-
dési termében került sor a 
Szakszervezetek Megyei Ta-
nácsa és a konzervgyár szak-
szervezeti bizottsága rende-
zésében a magyar—koreai 
barátsági nagygyűlésre. Ezen 
ott voltak Szeged közel 20 
más üzemének képviselői is. 
Az elnökségben a gyári dol-
gozók képviselőivel együtt 
foglalt helyet An Min Szu, 
valamint Deák Béla, a Sze-
ged városi párt-végrehajtó-
bizottság tagja, a pártbizott-
ság osztályvezetője, Hofge-
sang Péter, a Hazafias Nép-
front városi bizottságának 
titkára és Bódi László, Sze-
ged országgyűlési képviselő-
je is. 

Csikós Mihálynak, a Szak-

szervezetek Országos Taná-
csa tagjának, az ÉDOSZ 
megyei titkárának megnyi-
tó szavai után dr. Németh 
Lajos, az SZMT vezető tit-
kára, majd An Min Szu 
mondtak nagv tapssal foga-
dott beszédet. Hangoztatták 
— egyebek között — a né-
pek cselekvő szolidaritásá-
nak jelentőségét az amerikai 
imperializmus agressziója 
ellen, majd méltatták a ma-
gyar és a koreai nép test-

véri baráítságának jelenfosé-
gét. 

Végül a nagygyűlés táv-
iratot küldött Phenjanba, a 
Koreai Szakszervezetek Ál-
talános Szövetségének. A 
távirat egyebek között meg-
állapítja: „Csongrád megye 
és Szeged szervezett dolgozói 
nevében testvéri szolidaritá-
sunkról biztosítjuk koreai 
testvéreinket az amerikai 
imperializmus háborús pro-
vokációi ellen vívott szi-
lárd, bátor harcukban." 

Somogyi Káro lyné felvételed 

An Min Szu a konzervgyárban a Süli Mihál.vné vezette 
Előre szocialista brigád naplójába ír üdvözlő sorokat 


