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üdvözlő felszólalások a CSKP kongresszusán 
Szerdán délelőtt folytatta munkájá t a Csehszlovák 

Kommunista Párt XIV. kongresszusa. Délelőtt hangzott 
el Lubomir Strougálnak, a CSKP KB elnökségi tagjának, 
a szövetségi kormány elnökének beszámoloja az 1971— 
1975. évi népgazdaságíejlesztesi terv fő irányelveiről, majd 
megkezdődtek a felszólalások. Leonyid Brezsnyevnek, az 
SZKP Központi Bizottsága főtitkárának felszólalását la-
punk 2. oldalán közöljük. 

Több szocialista ország küldöttségének vezetői mond-
ták el üdvözlő beszédüket. A szünet után a sort Edward 
Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizott-
ságának első tilkára nyitotta meg, utána Erich Honecker, 
a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának 
első titkára, majd Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista 
Párt Kozponti Bizottságának első ti tkára beszélt. 

Ezután mondotta el beszédét Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első titkára. Kádár János beszé-
dét a hallgatóság nagy tetszéssel, helyesléssel fogadta, több 
ízben szakította meg taps, és a beszéd elhangzása után 
lelkes felkiáltások, hosszú taps honorálta az MSZMP Köz-
ponti Bizottsága első titkárának, a magyar küldöttség 
vezetöejének fejtegetéseit. 

Kádár János beszéde 
Mindenekelőtt őszinte kö-

szönetet mondok a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottsága nevében a 
meghívásért — mondotta 
Kádár János bevezetőjében. 
— Szívből üdvözlöm test-
vérpártunk, Csehszlovákia 
Kommunista Pár t ja XIV. 
kongresszusának küldötteit 
és teljes sikert kívánok nagy 
fontosságú munkájukhoz. 
Küldöttségünk átadja önök-
nek, s a küldött elvtársak 
személyében a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság kom-
munistáinak, munkásosztá-
lyának, népeinek a magyar 
kommunisták, a szocializ-
must építő magyar nép test-
véri üdvözletét és legjobb 
kívánságait. 

A továbbiakban Kádár 
János idézte az elmúlt 50 
év nehéz harcát a szocia-
lista forradalom győzelmé-
ért. Ebben a harcban — 
mondotta — népünknek 
mindvégig hű szövetségesei 
voltak Csehszlovákia kom-
munistái, munkásosztálya, 
haladó emberei. Népeink 
forradalmi harcaiban, a 
Magyar és a Szlovák Ta-

nácsköztársaság dicső nap-
jaiban és azóta is 

sok csatát vívtak együtt 
elődeink a közös ellenség-
gel, 

az egész nemzetköri impe-
rializmussal szem-ben. Közö-
sek voltak népeink örömei, 
gondjai; erősödött a felis-
merés, hogy csak együtt, 
összefogva boldogulhatunk. 

A csehszlovák és a ma-
gyar kommunisták tapaszta-
latai egyaránt mutatják — 
folytatta —. hogy a kapita-
lista osztályellenség legyőzé-
se, a múlt maradványainak 
felszámolása, az új, szocia-
lista társadalom felépítése, 
a nemzetközi imperializmus 
beavatkozási kísérleteinek 
visszaverése nagy és nehéz 
feladat, amely nemzedekek 
szilárd helytállását követeli 
meg. Sorsunk úgy hozta 
magával, hogv 

a közelmúlt években or-
szágainkban nehéz helyzet 
alakult ki. 

s emiatt előbb a Magyar 
Népköztársaság, majd a 
Csehszlovák Szocialista Köz-
társaság került a nemzetkö-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Kádár Jánost, a CSKP kongrrésszusán részt vevő magyar 
pártdelegáció vezetőjét — mint lapunk tegnapi számá-
ban közöltük. — 59. .születésnapja alkalmából vezető 
csehszlovák politikusok köszöntötték. Képünkön: Gustáv 
Husák. a CSKP KB első titkára üdvözli Kádár Jánost 

Jól jött a lehűlés, 
de kellene még az esü 

A május nemcsak nevelő 
hónap, hanem jó pénzforrás 
is. Ilyenkor mutat ja már 
magát a határ, kalászol az 
árpa, rozs, gyorsan nő a ku 
korica, a gyümölcsfák pedig 
megtelnek jó ízű. zamatos 
gyümölccsel. Az átmenet nél-
kül beköszöntött „nyári ka-
mkuia" meggyorsította a nö-

M ű k ö d i k a t a r j á n i v í z t o r o n y 
— Tessék mondani, fo-

lyik-e a víz? — érdeklődünk 
az egyik tizedik emeleti la-
kásban. 

— Igen, most van — vá-
laszolja a fiatal lány. — De 
máskor nincs ilyenkor — te-
szi hozzá gyorsan. Aztán meg 
is mutatja, hogy a csapból 
vastag sugárban ömlik a víz. 

Eridig a magasan levő la-
kásokban napközben nem 
folyt a víz a csapból. Csak 
éjjelente, egy kevés. Nappal 
ügy kellett hordani az al-
sóbb emeletekről. Tegnap 
reggeltől azonban már van 
víz a tizedik emeleteken is. 
Nem történt csoda, mindösz-
sze az ú j tarjáni víztornyot 
kapcsolták be a hálózatba. 
Ezzel remélhetőleg végképp 
megszűntek a vízellátási gon-
dok Tarjánban. 

Az ú j torony 55 méter ma-
gas. amíg a legmagasabb tar-
jáni ház 32 méteres. A to-
ronyban két tartály van. Az 
alsó (150o köbméter) a 3,5 
atmoszférás városi hálózat-
hoz csatlakozik. A felső, 800 
köbméteres tartály a külön-
álló tarjáni rendszer ellátá-
sát biztosítja, 5,5 atmoszférás 
nyomással. 

A torony építése 16 millió 
forintba került, 2800 tonna 
súlyú, és 2300 tonna vizet 
képes magába fogadni. Ala-
pozása 4 méter mély. Egy 
méter vastag, 20 méter át-
mérőjű vasbetontömbön áll. A 
tornyot két hét alatt töltöt-
ték fel teljesen vízzel. Erre 
az óvatosságra a süllyedés 
miatt volt szükség, ugyanis 
a, két het alat t 9 centiméter-

rel került mélyebbre a vas- megtöltik vízzel. A karcso 
betonszerkezet. vasbetontest tehát egy kis 

És végül még egy érde- tóbbl f o g kiemelkedni, me-
kesség, amely valószínűleg é j j e l e n t e kék lámpák 
kellemes színfoltja lesz Tar- , , , 
jánnak: a torony lábánál le- vilagitanak meg. 
vő kormedencet hamarosan Sz. L. 

vények fejlődését, némely 
helyen, különösen homokvi-
dékeken majdhogy károkat is 
okozott. A határ benépesült, 
a fűszerpaprika-palántázás-
nál, növényápolásnál, a ker-
tészelékben, a hagymafölde-
ken nap mint nap találtak, 
s találnak munkát a szövet-
kezeti tagok. 

Ezekben a napokban is fo-
kozatosan indulnak külföld-
re Csongrád megyéből a pri-
mőrvonatok. Egyre több ke-
resett cikk kerül a fogyasz-
tók asztalára, jut az itthoni 
vásárlóknak is. Röszkéről 
most a sárgarépa „fut", Cseh-
szlovákiába küldenek belőle 
nap mint nap. Ma, csütörtö-
kön indítják az első földi-
eper- és cseresznyeszállít-
mányt az NDK-ba. Az újsze-
gedi kertek, a forrásküti Ha-
ladás Tsz és a domaszéki Bé-
ke Szakszövetkezet szállított 
jelentősebb tételt, amit a sze-
gedi boltokban is tapasztal-
hattunk, hiszen napról napra 
több az ízletes gyümölcs és 
elfogadhatóbbak az árak. 

Szentes térségéből folya-
matosan tart a fejes káposz-
ta felvásárlása és exportá-
lása. A mai napon 6 vagon-
nal indítanak Svédországba 
és az NDK-ba. Az újburgo-
nya sláger. Különösen Tisza-
sziget jeleskedett eddig az 
eladásban, mert a megvásá-
rolt áru 75 százalékát a :<is 
Tisza menti falu házikert-
jeiből. kiskertjeiből adták át. 
Eddig Budapestre szállítot-
tak, s hét végére előkészíte-
nek egy vagonnyi árut, min-
taszállítmányt, amit Svédor-
szágba küldenek. A borsó is 
igen keresett. Eddig még 
nem nagy mennyiséget vá-
sároltak fel, a korábbi na-
pokban „behozatalra" szo-
rult Csongrád megye. Bara-
nyából vásárolt fel a MÉK 
hogy Szeged ellátásában ne 
legyen zavar. Most már ön-
ellátók vagyunk, naponta 15 
—20 mázsa árut szállítanak 
a gazdaságok. 

Az árak elfogadhatóbbak, 
s kétségtelen az is, hogy egy 
jó kiadós zápor még kedva-
zőbbé tenné a „májusi mér-
leget". Az éjjel lehullott csa-
padék is segített, de nagyon 
kellene még több eső a föl-
-aekxe, a primőrökre. 

A dóci lőtérről messzire hallatszik a lövések, robba^ 
nások hangja. Az évi kiképzési tervnek részfeladataként 
több napon át lőgyakorlaton vesznek részt a szegedi mun-; 
kásőrök, akik ezekben a napokban hajnalban kelnek és f á -
radtan kerülnek haza, de annak örömével, hogy sikeresen 
teljesítik feladatukat. Fükő József, a munkásőrség egységpa-
rancsnoka és közvetlen munkatársai minden részletre ki-
terjedően dolgozták ki ezt a sok figyelmet, helytállást 
igénylő programjukat, amelynek értékelése majd belekerül 
a zászlóalj eddigi sikerei közé. 

Munkában a rádiósok. Az előtérben Pataki Lajos, akt ci-
vilben cipögyári TMK-esoportvezető lakatos. A hatalmas 
lőtér minden pontját „átfogják" a rövidhullámú vevővel, 
adóval. A rádiósegység a parancsnoki kar fontos ütőere 

A pisztolylövésre felsorakozott r a j a tüzelőállásban bizto-
san és pontosan lő a felállított céltáblákra. A szeged) 

munkásörök löeredménye még minden esztendőben 
jó osztályzatot kapott 

S o m o g y i K á r o l y n é felvételei 
Fiatal munkásőrlány, Baranyai Edit kendergyári szövönd, 
kézigránátdobásra készül, fegyverrel a kézben. Előtte a 
kézigránátdobáshoz szükséges mozdulatokra és a fegyver-
tartás helyes elemeire hívja fel a figyelmet Hnyilicza Mi-

hály, az alakulat parancsnokhelyettese 


