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Hazaérkezett Moszkvából 
a magyar ksrmónykilÉttség 

Szerdán hazaérkezett Moszk-
vából a magyar kormány-
küldöttség. A delegációt, 
amely a Szovjetunió Minisz-
tertanácsának meghívására 
látogatott a szovjet főváros-
ba, Fock Jenő, a Miniszter-
tanács elnöke vezette. A 
küldöttség tagjai voltak: Vá-
lyi Péter, a Minisztertanács 
elnökhelyettese, dr. Szekér 
Gyula nehézipari miniszter 
és Párdi Imre, az Országos 
Tervhivatal elnöke. 

A küldöttség fogadására a 
Ferihegyi repülőtéren meg-
jelent dr. Ajtai Miklós, a 
Minisztertanács elnökhelyet-
tese, dr. Bíró József külke-
reskedelmi miniszter, dr. 
Csanádi György közlekedés-
és postaügyi miniszter, Péter 
János külügyminiszter, dr. 
Várkonyi Péter államtitkár, 
a Minisztertanács Tájékozta-
tási Hivatalának elnöke. Je-
len volt az érkezésnél V. J. 
Pavlov, a Szovjetunió buda-
pesti nagykövete is. (MTI) 

VDK-
nyilatkozat 
A VDK párizsi tárgyaló 

küldöttségének szóvivője, 
Nguyen Thanh Le, szerdán 
sajtóértekezletet tartott és 
ismertette külügyminiszté-
riumának nyilatkozatát, 
amely elítéli a párizsi bé-
ketárgyalások amerikai 
részről történő szabotálását. 
Nguyen Thanh Le hangsú-
lyozta, hogy a konferencia 
felújítását a megszakító fél-
nek, tehát az Egyesült Álla-
moknak kell kezdeményez-
nie, és a VDK ez ügyben 
nem keresi meg az amerikai 
küldöttséget. 

Ünnepre készülünk 

Tanácskozik a téeszek 
országos Kongresszusa 

A több mint kétezer kül-
döttválasztó gyűlésen fel-
hatalmazott 442 kongresszusi 
küldött. 2373 mezőgazdasági 
termelőszövetkezet, 235 me-
zőgazdasági szakszövetkezet 
és 21 halászati termelőszö-
vetkezet képviselőjeként 
foglalt helyet szerdán reg-
gel a Parlament kongresszu-
si termének padsoraiban, a 
mezőgazdasági termelőszö-
vetkezetek IL országos kong-
resszusának színhelyén. 

A kongresszus elnökségé-
ben helyet foglalt Losonczi 
Pál, az Elnöki Tanács elnö-
ke. valamint Fehér Lajos, a 
Minisztertanács elnökhelyet-
tese, Nyers Rezső, az MSZMP 
Központi Bizottságának tit-
kára, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagjai, továb-
bá a kormány több tagja, a 
TOT elnökségének tagjai, a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának, a hazai szövet-
kezeti testvérszövetségek, az 
OKISZ és a SZÖVOSZ veze-
tői, a mezőgazdasági ter-
melőszövetkezetek több ve-
teránja, kitüntetett tagja, 
megyei vezetők, tudósok, 
írók és jelentős közéleti sze-
mélyiségek. 

Berki Sándor, a mezőszl-
lasi Mezőföld Termelőszö-
vetkezet elnöke, a TOT el-
nökhelyettese nyitotta meg 
a kongresszust, majd a ta-
nácskozás résztvevői egy-
perces néma felállással adóz-
tak a magyar termelőszövet-
kezeti mozgalom nagyjai 
közül az utóbbi években el-
hunytak emlékének. Berki 
Sándor előterjesztésére ez-
után megválasztották a 
kongresszus munkabizottsá-
gait. a mandátumvizsgáló, a 
jelölő, a szavazatszedö és a 
szerkesztő bizottságot. Ez-
után Berki Sándornak a TOT 
nevében benyújtott előter-
jesztésére a jelenlevők egy-
hangú szavazással efogadtak 
a napirendet. 

Ezután Szabó István, a 
TOT elnöke megtartotta a 
Termelőszövetkezetek Orszá-
gos Tanácsának beszámoló-
ját a mezőgazdasági szövet-
kezeti mozgalom helyzetéről. 

Szabó István bevezetőben 
emlékeztetett arra, hogy a 
termelőszövetkezetek I. or-
szágos konqresszusa óta el-
telt öt év bővelkedett a kö-
zös gazdaságok szempontjá-
ból kiemelkedő események-
ben. A kongresszusnak ép-
pen az a feladata, hogy 
számba vegye azokat a vál-
tozásokat. az eredményeket, 
és feltárja azokat a ténye-
zőket. amelyek a tsz-ekben 
segítik vagy eppen akadá-
lyozzák az előrehaladást. 

Ezután arról szólt, hogy a 
kongresszus nemcsak a ter-

melőszövetkezeti mozgalom 
„ügye". A tanácskozás min-
den bizonnyal érezteti majd 
hatását a munkás-paraszt 
szövetség további fejlődésé-
ben. Rámutatott: a munkás-
paraszt szövetségnek nap-
jainkban nagyon jelentős 
anyagi jellegű tartalma is 
van. A szövetség szempont-
jából is lényeges, hogy a tüz-
ek jól kihasználják erőfor-
rásaikat, és feltárják tartalé-
kaikat. A munkásosztály tel-
jes joggal várja el a tsz-pa-
rasztságtól, hogy minden le-
hetőséget használjon ki, 
amely az élelmiszer-ellátás 
színvonalát tovább javítja. 

— A munkásosztály és a 
szocialista úton haladó ter-
melőszövetkezeti parasztság 
kapcsolatában az érdekazo-
nosság a meghatározó elem 
— mondotta ezután. — Az 

osztályszövetséget a min-
dennapok gyakorlatában is 
erősíteni kell. A szövetség 
lényegét még átmenetileg 
sem homályosíthatják el za-
varó tényezők, ezeket — ha 
vannak ilyenek — kölcsönös 
jóakarattal, szóértéssel el 

lehet kerülni. A két osztályt 
szorosan összefogó érzelmi 
köteléknek a jövőben tovább 
kell erősödnie, a kölcsönös 
tisztelet és a megbecsülés 
szellemében. Ezt kívánja a 
munkás-paraszt szövetség 
nagy ügye. amely hazánk-
ban a szocializmus teljes 
felépítésének szakaszában a 
néphatalom pillére. 

Ezután részletesen arról 
szólt, hogy a termelőszövet-
kezetek az elmúlt öt évben 
nagyobb fejlődést értek el, 
mint bármikor korábban. 
Eredményesebb lett gazdál-
kodásuk. és javult terme-
lésük színvonala is. 

Ezután kifejtette: a ter-
melőszövetkezetek részese-
dése az ország mezőgazdasá-
gi termelésében állandóan 
nő, és ma már a. termelés-
nek csaknem háromnegyed 
részét teszi ki. A tsz-eknek 
nélkülözhetetlen szerepük 
van a lakosság élelmiszer-
ellátásában, a külkereskede-
lem és a feldolgozóipar igé-
nyeinek kielégítésében. A 
mezőgazdaság devizamérle-
ge mind a szocialista, mind 
pedig a tőkésországok viszony-
latában aktív, amiben döntő 
szerepük van a tsz-ekben 
előállított termékeknek. 

— A tsz-ek a viszonylag 
kedvező tervteljesítést úgy 
érték ei, hogy az irányítási 
rendszer elsősorban az ösz-
tönzők útján érvényesítette 
a termeléspolitikai törekvé-
seket — mondotta. — Ál-
talában nem alkalmaztak 
adminisztratív módszereket 

a gazdaságok irányításánál. 
De a jövőben még nagyobb 
eredményeket lehet elérni, 
ha az állami szervek fino-
mítják és „időállóbbá" te-
szik az ösztönzőket, a tsz-ek 
pedig még jobban figye-
lembe veszik a lehetősége-
ket, a távlati érdekeket. A 
tények tehát igazolták a 
gazdasági ösztönzés vendsze-
rének fölényét, az önálló 
vállalati gazdálkodás ered-
ményességét. 

Ezután arról beszélt, hogy 
az elmúlt időszakban a 
gazdasági ösztönzésnek meg-
felelően módosult a tsz-ek 
mezőgazdasági termelése. 
Egyes gazdaságokban na-
gyobb szerepet kaptak a jö-
vedelmezőbb ágazatok, vagy 
azok, amelyekben gyorsan 
meg lehet teremteni a ki-
elégítő jövedelmezőség fel-
tételeit. Néhány éve csök-
ken a cukorrépa, a zöldség, 
a dohány és más munkaigé-
nyes növények vetésterüle-
te. Nem fejlődik kellően a 
szarvasmarha-tenyésztés és 
az utóbbi időben a vártnál 
kedvezőtlenebbül alakul a 
tej hozam is. A TOT elnöke 
szólt ezek megszüntetésének 
szükségességéről, módjáról, 
majd kitért a háztáji gaz-
daságok jelenlegi és jövő-
beni szerepére. 

Foglalkozott a továbbiak-
ban a termelő- és feldol-
gozó kapacitás között mu-
tatkozó egyes különbségek-
kel, azután a szövetkezeti 
önkormányzat fejlődésével, 
kérdéseivel. 

Befejezésül az Országos 
Tanács nevében megköszön-
te a párt és a kormány po-
litikai és erkölcsi támogatá-
sát, amellyel segítették a 
termelőszövetkezetek érdek-
képviseleti szerveinek mun-
káját. 

A beszámoló után meg-
kezdődött a vita. Felszólalt 
Fehér Lajos, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja, 
a Minisztertanács elnökhe-
lyettese. Az MSZMP Köz-
ponti Bizottsága és a forra-
dalmi munkás-paraszt kor-
mány nevében köszöntötte a 
kongresszust, a mezőgazda-
sági és termelőszövetkezeti 
mozgalom több mint egy-
milliós tagságát. A toVáb-
biakban elemezte azt a nagy 
utat, amelyet a mezőgaz-
dasági szövetkezeti mozga-
lom öt éve tartott, első 
kongresszusa óta tett meg. 
Rámutatott a gazdálkodás-
ban elért jelentős eredmé-
nyekre, és kitért a gyorsabb 
előrehaladást akadályozó 
gondokra, nehézségekre is. 

A tanácskozás ma foly-
tatja munkáiét. 

Somogyi Károlyné felvétele 
Felszabadulásunk évfordulójára ünnepi díszbe öltözik a város. A kábelgyárban is 

készül az április 4-i dekoráció 

Hazánk felszabadulásának 27. évfordu-
lója, legnagyobb nemzeti ünnepünk al-
kalmából holnap, pénteken délután 3 
órai kezdettel ünnepséget rendez a Sza-
badság Filmszíliázban a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt Szeged városi bizottsá-

ga, Szeged megyei város tanácsa és a Hü-
zafias Népfront Szeged városi bizottsága. 
Az ünnepségen Apró Antal, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja, az ország-
gyűlés elnöke, Szeged országgyűlési kép-
viselője mond beszédet. 

Társadalmi 
aktivisták 

jutalmazása 
Tegnap, szerdán délelőtt a 

városi pártbizottságon ki-
emelkedően dolgozó társa-
dalmi aktivistákat jutalmaz-
tak meg április 4. alkalmá-
ból. A bensőséges ünnepsé-
gen megjelentek: Sipos Gé-
za, a pártbizottság első tit-
kára, dr. Ozvald Imre és 
dr. Varga Dezső, a pártbi-
zottság titkárai, valamint a 
pártbizottság osztályvezetői. 
A felszabadulásról dr. Var-
ga Dezső mondott emlékező 
és méltató szavakat, majd 
átadta 33 aktivistának az 
ajándékokat. 

Delegáció érkezett 
Szegedre Temes megyéből 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Csongrád megyei 
Bizottságának meghívására, 
felszabadulásunk évforduló-
ja alkalmából tegnap a Ro-
mán Szocialista Köztársa-
ságból. Temes megyéből 
pártküldöttség érkezett me-
gyénkbe. A delegáció veze-
tője Morodan Ilié, a Temes 
megyei pártbizottság gazda-
sági titkára. A delegáció 
tagjai: Pop Ceriolan, a Te-
mes megyei pártbizottság 
osztályvezetője, valamint 
Munteanu Gewge, O-Beba 
község párttitkára. 

A nagylaki határállomá-
son kedves román vendége-
inket Szabó Sándor és dr. 

Ágoston József, a megyei 
pártbizottság titkárai, Szö-
nyi Ferenc, a makói járási 
pártbizottság első titkára és 
Papdi József, a megyei párt-
bizottság osztályvezetője fo-
gadták. 

Ezután vendégeink meg-
álltak Makón, ahol a városi 
pártbizottság épületében 
Arató Márton, a városi párt-
bizottság titkára tájékoztat-
ta őket a város életének 
problémáiról. Ott volt dr. 
Forgó István, a makói vá-
rosi tanács elnöke is. 

Tegnap a délutáni órák-
ban román vendégeink a 
Szegedi Házgyárba látogat-
tak. 

Virágzás 
az őszibarackosokban 
A szegedi járás homokvi-

dékén, a szatymazi tájkör-
zetben a legfontosabb, hazai 
és exportpiacra legnagyobb 
arányban jutó gyümölcs az 
őszibarack. A nagyüzemi ül-
tetvényeken és a háztáji ker-
tekben korán kezdődött meg 
a virágzás. A szatymazi Finn 
—Magyar Barátság Terme-
lőszövetkezetben százhar-
minc holdon telepítettek 
őszibarackot az elmúlt évti-
zedben. Ebből 1970-ben a bel-
vizek egy keveset kipusztí-
tottak. Szerencsére a márci-
usi fagyok — amelyek sok 
aggodalmat okoztak — az 
eddigi megállapítások szerint 
nem okoztak számottevő 
kárt. A korai kitavaszodás 
lehetővé tette hogy a met-
szés és a rügyfakadás előtti 
permetezést idejében elvé-
gezzék. A balástyai Móra 
Ferenc Termelőszövetkezet-
nél is hasonló a helyzet. 
Egvedül a korai Mayflower 

sínylette meg kisebb mérték-
ben a márciusi rendkívüli 
időjárást. Ez azonban nem 
jelenthet nagyobb kiesést, ha 
később nem éri újabb káro-
sodás a fákat. 

Sok közös gazdaság létesí-
tett kisebb kísérleti telepe-
ket. Itt próbálják ki a leg-
újabb fajtákat. 

Magyar—kubai 
együttműködés 

Három évre szóló magyar 
—kubai egészségügyi együtt-
működési tervet írt alá szer-
dán az Egészségügyi Minisz-
tériumban dr. Farádi László, 
az egészségügyi miniszter el-
ső helyettese, és dr. Gerald 
Simon, a Kubai Köztársaság 
egészségügyi miniszterének 
első helyettese. (MTI) 

Megyei népfronfdelegáció 
utazott a Vajdaságba 

A Vajdasági Dolgozó Nép 
Szocialista Szövetsége tarto-
mányi választmányának 
meghívására ma, csütörtö-
kön reggel kétnapos látoga-
tásra a Jugoszláv Szocialis-
ta Szövetségi Köztársaság-
ba utazik a Hazafias Nép-
front Csongrád megyei bi-
zottságának háromtagú kül-
döttsége. A küldöttség ve-

zetője Nagy István, a me-
gyei népfrontbizottság el-
nöke, tagjai dr. Szilágyi Jú-
lia, a népfrontbizottság tag-
ja és Molnár Sándor me-
gyei népfronttitkár. 

A küldöttség látogatásá-
nak célja a Szocialista Szö-
vetség felépítésének, műkö-
désének tanulmányozása 

» 


