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Kádár János 
a Láng Gépgyár 
díszünnepségén 

Közvetlen kapcsolat 
a választókkal 

Kállai Gyula elvtárs a megyei képviselőcsoport 

és a népfront megyei elnökségének ülésén 

A Hazafias Népfront Csongrád megyei bizottságának vették, munkatervükbe ik-
elröksége és a Csongrád megyei országgyűlési képviselő- tatták. 
csoport együttes ülést tartott tegnap délelőtt Szegeden, Szegeden a nyolcszáznál 
a megyei tanács székházában. A megbeszélésen részt több javaslatból a negyven-
vett Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságának ö t legfontosabbat, leginkább 
tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke, közérdekűt a városi tanács 
az országgyűlés elnöke is. Dr. Földi Mihálynak, a megyei máris érdemben napirendre 
népírontbizcttság elnökének megnyitója után Katona tűzte. Közülük egynéhány 
Sándor, a képviselőcsoport veeztője, a megyei népfront- c s a k hosszabb idő alatt old-
bizottság ti tkára elemezte a két testület együttműködé- h a t ó meg, de szerepelnek 
senek tapasztalatait, majd dr. Csikós Ferenc, a Szeged ezek is á városfejlesztési 
m. j. városi tanács vb ti tkára és dr. Gyimesi Dezső, a programban. Így például a 
Csongrád megyei tanács vb szervezési osztályának veze- negyedik ötéves tervben 
tője számolt be arról, hogy miként intézkedtek a tanács- megkezdik a második Tisza-
szervek a országgyűlési és tanácsválasztások jelölőgyűlé- híd építését; foglalkoznak a 
sein elhangzott közérdekű jaixislatok megvalósításáért külső ipanköraetek és a Sze-

A vitában sorrendben felszólalt dr. Dömötör János gedhez kapcsolódó községek 
képviselő, Hofgosang Péter, a szegedi városi népfronttá- közlekedésének javításával; 
zottság titkára, Halmágyi Ivánné képviselő. Sinkó Antal a korábbi összegek két-há-
elnökségi tag, Bódi László, Kurucz Márton képviselők, romszorosát fordít ják út-
Kállai Gyula és Ökrös János elnökségi tag. felújításokra; ősszel tanács-

A vitát Katona Sándor foglalta össze zárszavában. ülés elé terjesztik a szegedi 
külső lakótelepek kommu-
nális ellátásának fejlesztését; 
hamarosan időszerűvé válik 
a Kossuth Lajos sugárút és 

Az együttes ülés azért vált összesen csaknem hatezer az Izabella-híd korszerűsí-
idősaerűvé — mondta be- javaslat, kérés hangzott el tése, a sertéshizlaló és az 
számolójában Katona Sándor a jelölőgyűléseken, s eze- újszegedi ládaüzem kitelepí-
—, hogy a két testület ki- ket a tanácsok gondjaikba tése. 
dolgozza az együttműködés 

A Láng Gépgyár dolgozói 
péntek délután a Fémmun-
kás Művelődési Házban dísz-
ünnepséget tartottak az 
üzem alapításának 100. év-
fordulója alkalmából. Ked-
ves vendégként, régi szemé-
lyes ismerősként köszöntöt-
ték körükben Kádár Já -
nost, az MSZMP Központi 
Bizottságának első titkárát, 
akit a legutóbbi választások 
idején a Láng-gyáriak je-
löltek országgyűlési képvise-
lőnek. Az ünnepségen részt 
vett Németh Károly, a Poli-
tikai Bizottság póttagja, a 
budapesti pártbizottság első 
titkára is. Meghívták a gyár 
sok nyugdíjasát: a Szocialis-
ta Hazáért Érdemrend-del 
kitüntetett veteránjaikat, to-
vábbá az egykori vöröskato-
nákat, a 621 tagú Láng-gyá-
ri vörös zászlóalj még élet-
ben levő tagjait. 

A Himnusz elhangzása 
után Ónodi Ferenc, a gyár 
pártbizottságának titkára 
nyitotta meg az ünnepséget, 
majd dr. Erdősi Nándor mű-

szaki igazgató mondott be-
szédet. 

Ezután Kádár János, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának első titkára emelke-
dett szólásra. A Központi 
Bizottság nevében üdvözöl-
te az ünnepség résztvevőit, s 
a gyár egész kollektíváját. A 
100 év eredményeiről és har-
cairól megemlékezve szólt a 
Láng-gyári munkások helyt-
állásáról, sikereiről. Beszélt 
a gyár alapítójáról Láng 
Lászlóról is, aki maradan-
dót alkotott. A párt első tit-
kára ezután további sikere-
ket kívánt a gyár dolgozói-
nak. 

Kádár János nagy tetszés-
sel fogadott beszéde után dr. 
Horgos Gyula kohó- és gép-
ipari miniszter a múlt évi 
munka jutalmaként átnyúj-
totta az élüzem kitüntetést 
dr. Erdősi Nándornak, a 
Láng Gépgyár műszaki igaz-
gatójának. 

Az ünnepség hivatalos ré-
sze az Internacionáléval ért 
véget. 

Ülést 
tartett 

az ElnSki 
Tanács 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa pénteken ülést tar-
to t t Az Elnöki Tanács hoz-
zájárult, hogy a Budapesti 
Orvostudományi Egyetemen 
5, a Debreceni Orvostudomá-
nyi Egyetemen 4, a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem 1 
orvost, valamint a József 
Attila Tudományegyetemen 
egy jogászt és egy tanárt, a 
Budapesti Műszaki Egyete-
men egy villamosmérnököt, 
végül az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemen egy fizi-
kust „Sub auspiciis rei pub-
licae popularis" kitüntetéses 
doktorrá avassák. A Magyar 
Népköztársaság címerével 
ékesített aranygyűrűk átadá-
sára, illetőleg a kitüntetéses 
doktorrá avatásokra a buda-
pesti, a debreceni és a sze-
gedi egyetemek ünnepélyes 
tanácsülésén kerül sor. 

Az Elnöki Tanács az igaz-
ságügy-miniszter előterjesz-
tése alapján egyéni kegyelmi 
ügyekben döntött. Végül 
egyéb ügyeket tárgyal t 

Hatezer javaslat sorsa 

tartalmi és forma kérdéseit 
munkamódszerét A képvi-
selők választókerületi tevé-
kenységéhez a népfront 
maximális segítséget sze-
retne nyújtani, s az ú j vá-

elnöke 
Vásárhelyen 

Kétnapos Csongrád me-
gyei látogatásának befejező 

Kállai Gyula elvtárs felszólalása 
Az országgyűlés elnöke alaposan tanulmányozzák 

felszólalásában igen nagy az előterjesztéseket vessék 
osztási rend, az egyéni vá- figyelmet szentelt a parla- össze sa já t tapasztalataik-

'asztókerüleü választás a menti munka demokratiz- kai, s teljes felelősséggel 
képviselőcsoport munkájá t is musának. Elmondta, hogy döntsenek, mit támogatnak 
megváltoztatja előző rendel- ezt az irányt maga az élet, és mit nem. Széleskörű és 
•etéséhez képest Elmondta ^ általános társadalmi fe j - alapos információk birtoká-

is, hogy az ú j helyzet- lődés fogalmazta meg. De ban, kritikai szemlélettel 
bán sem válik fölöslegessé formulákkal nem lehet alakítsák ki állásfoglalásu-
a 1 képviselőcsoport mint előbbre jutni. A parlament k a t -
í z ü l e t működése. A kép- korszerű munkamódszerének 
viielők kapcsolata kozvetle- kialakításához időre és ta- -
nebbé válik megbízóikkal, s pasztalatokra van szükség, A r OrSZOfOVU/PS 
m inkájukat elsősorban vá- ezek jelenük az elképzelések 5 6 / 
l a ztókerületekben végzik, próbáját. Es ez a fa j t a fe j -
anrtak problémáival foglal- lődés biztosítja a legjobb és 
kqznak leginkább, mindez leggyorsabb előrehaladást, 
azonban nem választható el A szocialista parlament — 
a közös megyei, szegedi gon- fejtegette Kállai elvtárs — 
dók, problémák együttes már most is magasan fölötte 
megismerésétől, és képvise- áll mindenféle polgári parla-
letétől sem. A nagyobb sze- mentnek. 
tnélyi felelősség a választó- a parlamenti demokrácia programjaként tegnap dél-
kerületben párosul a testű- fejlesztése párhuzamosan után Hódmezővásárhelyre 
leti felelősségérzettel is. történik az egész társadalmi látogatott Kállai Gyula. El-

A megyei népfrontbizott- és közélet demokratizmusá- kísérte Siklós János, az 
ság titkára nagy elismeréssel nak erősítésével. Ehhez most MSZMP megyei bizottságá-
szólt beszámolójában a me- közvetve erőteljesen hozzá- nak titkára, Török László, a 
gyei és városi párt- és ta- járul a gazdaságirányítás ú j megyei tanács vb elnöke és 
nácsszerveknék, tömegszer- rendszere is, de mindenek- Katona Sándor. Legelőbb a 
vezeteknek a képviselői előtt a párt tudatos, terv- városi pártbizottságra érke-
munkához nyújtott támoga- szerű politikai vezető tevé- zett, ahol dr. Törköly Fe-
tásról. kenységében találjuk a for- renc, a városi pártbizottság 

A két tanács képviselői- r á s a t - első ti tkára és Sajti Imre, a 
nek tájékoztatóját nagy meg- Arra biztatta Kállai Gyu- v á ™ s l tonacs vb elnöke fo-
' yugvással vette tudomásul la a Csongrád megyei, szege- g a a t

A
a ' . n t e t í f 

ez együttes ülés. Arról szá- di képviselőket, hogy minden az Alföldi Porcelángyárát. A 
noltak be ugyanis, hogy ülésszak előtt rendkívül g y a r munkájáról Habuda 

Adam, a Finomkerámiai Mü-
vek vezérigazgatója és Higi 
László üzemigazgató tá jé-
koztatta. Ezután hódmező-
vásárhelyi képzőművészek-
kel találkozott Kállai elv-
társ, a közös alkotóházban. 
Megtekintette készülő mun-
káikat, s hosszasan elbe-
szélgetett velük művészeti 
kérdésekről. 

A látogatás programjában 
szerepelt még a város veze-
tőivel való megbeszélés a ta-
nácsházán. Kállai Gyula me-
gyei programja az állami 
gazdaságban tett látogatás-
sal fejeződött be. 

Számadás a végzett 
munkáról Szövetkezet/ gazdák képviselőinek 

tanácskozása Szegeden 

Tavaly szeptemberben ala-
kult meg a Szeged Járási 
Városi Tsz-ek Területi Szö-
vetsége. A tagszövetkezetek 
képviselői akkor azzal bíz-
ták meg az elnökséget, hogy 
pártunk IX. kongresszusának 
szellemében, valamint a tsz-
ek L Országos Kongresszusa 
határozatainak megfelelően 
munkálkodjék a mozgalom 
gyorsabb politikai, gazdasá-
gi fejlesztésén. Tegnap dél-
előtt a Tisza Szálló nagyter-
mében ismét összejött a kül-
döttek értekezlete, hogy elbí-
rál ja a végzett munkát, 
meghatározza az újabb teen-
dőket 

A tagszövetkezetek 1967. 
évi gazdálkodásáról és az 
idei feladatokról szóló je-
lentést már korábban írás-
ban megkapták a küldöttek. 
E jelentés közgazdasági 
elemzéssel tárta fel a kistáj 
mezőgazdasági termelésének 
fogyatékosságait, javasla-
tokkal szolgált a vállalati 
rendszerű gazdálkodás tel-
jes megalapozásához. En-
nek kiegészítéseként Áren-
dás György, a szövetség el-
nöke szóbeli tájékoztatóban 
adott számot féléves mun-
kájukról. A szövetség érté-
kes segítséget nyújtott — 
többek között — az új gaz-
daságirányítás rendszerére 
való áttéréshez. Elősegítet-
te a kölcsönös előnyökön 
alapuló termelési szerződé-
sek megkötését, tevékenyen 
közreműködött a termelő-
szövetkezeti és a földjogi 
törvények végrehajtásának 
előkészítésében. Segítséget 
nyújtott továbbbá az ú j 
szövetkezeti alapszabályok 
kidolgozásához is. Igyekezett 
tagszövetkezetei számára a 
hazai és a külföldi piacokon 
jó üzleti kapcsolatokat te-
remteni. Tárgyalásokat foly-
tattak jugoszláv partnerek-
kel a kishatárközi áruforga-
lom fejlesztésére. Többek 
között Jugoszláviából sze-
reztek be 300 vagon takar-
mányt és nagyobb mennyi-
ségű egyszeres keresztezésű 
kukorica vetőmagot. Az el-
nökség tevékenyen részt 
vett a MÉK korábbi felvá-

sárlási rendszerének meg-
reformálásában, ú j alapsza-
bályának kidolgozásában. 
Most már a gazdaságok is 
részesülhetnek áruik ará-
nyában a kereskedelmi ha-
szonból, amennyiben be-
lépnek a MÉK tagszövetke-
zeteinek sorába. Számos tár-
gyalást folytattak országos 
szervekkel azért, hogy a 
háztáji gazdaságok termékeit 
is a közös révén értékesít-
hessék, s ezen áruk után is 
megkapják a tsz-ek a nagy-
üzemi felárat. Forráskúton, 
Röszkén és Mihályteleken 
ma már teljes mértékben a 
tsz-ek végzik a háztáji áruk 
felvásárlását. 

Országosan is érdeklődésre 
számottartó tanácskozást 
rendezett a szövetség a ter-
málvíz-kincsek és a földgáz 
mezőgazdasági hasznosításá-
ról. 

A 71 tagszövetkezet közül 
mintegy 60 sajátos termé-
szetű segítséget is kért és 
kapott a szövetségtől. Külö-
nösen sok a tsz-ek érde-
keit sértő jogvitában kellett 
közreműködni. A félévi 
munka merlege azt mutat-
ja : a területi szövetség tel-
jes mértékben beváltja a 
gazdaságok reményeit. 

Szili Antal, a területi szö-
vetség ellenőrző bizottságá-
nak elnöke t e r j e s z t e t t e ez-
után a közgyűlés elé az el-
lenőrző bizottság jelentését. 
A jelentés is a teljes elisme-
rés hangján szólott az el-
nökség munkájáról. A vi-
tában elsőként Sági Ferenc, 
a kisteleki Üj Élet Tsz el-
nöke szólalt fel, s köszöne-
tet mondott a segítségért. 
Lajos Antal, a domaszéki 
Béke Tszcs küldötte több 
termeltető vállalattal foly-
tatott vitájuk eldöntéséhez 
kért segítséget. Huszta Jó-
zsef, az ottömösi Magyar 
László Tsz elnöke a cső-
kutas öntözési lehetőségek-
ről kialakított hibás szakvé-
lemények revízióját sürget-
te. Masa József mórahaími 
tszcs elnök a termeltetési 
szerződések megkötéséhez 
nyújtott segítségért fejezte 
ki elismerését. Bajzák Já-

nos, kisteleki tsz-párttitkár 
elmondta, hogy az ú j törvé-
nyek számos paragrafusát 
ma még nem mindenütt é r -
telmezik helyesen. Segítsen 
a szövetség a helyes végre-
hajtásban. Bózsó István, a 
zákányszéki Május 1 Tszcs 
elnöke jogosan bírálta a 
Csongrád megyei Állatfor-
galmi Vállalat tevékenysé-
gét. Fodor József ásotthalmi 
tszcs elnök azt tette szóvá, 
hogy legújabban a még nem 
termő gyümölcsösök után is 
adóztatják őket, holott más 
gazdaságok ebben a vonat-
kozásban adómentességet él-
veznek. Farkas István a já-
rási tanács vb elnöke mél-
tatta azt a jó kapcsolatot, 
mely a szövetség elnöksége, 
valamint a járás vezetőtes-
tületei között alakult ki 
mostanára. Dr. Fazekas 
Lajos, a megyei tanács me-
zőgazdasági és élelmezési 
osztályának vezetője rámu-
tatott, hogy a szövetkezeti 
gazdaságok szövetségük ré-
vén kiléptek régi egymástól 
való elszigeteltségükből. A 
megyei pártbizottság kép-
viseletében Bemula Mihály, 
a pártbizottság munkatársa 
kiemelte, hogy a Csongrád 
megyei tsz-ek területi szö-
vetségei az országos átlagnál 
több és jobb munkát végeztek. 

A tanácskozás lelkesen 
csatlakozott Kanalas Sándor 
deszki tsz-elnök javaslatá-
hoz, aki indítványozta, hogy 
valamennyi gazdaközösség-
ben kezdődjék gyűjtés a hő* 
vietnami nép segélyalapjára. 
Busa Vilmos a kisteleki 
Magyar—Szovjet Barátság 
Tsz elnöke vietnami mű-
szakok szervezését indítvá-
nyozta a tsz-ekben, s e j a -
vaslatot szintén elfogadták. 

Bódi János, a területi szö-
vetség titkára ezután a költ-
ségvetést terjesztette a kül-
döttek elé. A szövetség az 
idén 1 millió 80 ezer forint-
tal gazdálkodik. Végül Áren-
dás György arról szólott, 
hogy az elhangzott javasla-
tok, kérések teljesítése a 
szövetség munkájának kö-
zéppontjában áll. 

Csépi József 

Enyedl Zoltán felvétele 

Kállai Gyula látogatása az Alföldi Porcelángyárban 

Forró üdvözlet a szocializmus felépítésében dolgozó 
munkásoknak, parasztoknak, értelmiségieknek! 

(Az MSZMP Központi Bizottságának május 1-i jelszavaiból) 


