VILÁG

M

PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

'

é

*

o í

r

a m

37. s z á m
1974.
f e b r u á r 14.,
csütörtök

ŰELMAGYARORSZAG
Ára:
80 fillér

a Béke-yiláglaaács
Tegnap kezdődött Szófiában a békemozgalom legtekintélyesebb, legnagyobb
nemzetközi szervezete,
a
Béke-világtanács
ülése.
Legutóbb 1973. május 5—
8. között Varsóban tanácskozott a szervezet elnöksége, s az azóta eltelt kilenc
hónap alatt jelentós események történtek a világ
békemozgalmában. Az elmúlt
év
októberében
Moszkvában a BVT támogatásával megtartották
a
Békeszerető Erők Világkongresszusát, s ez az esemény még szorosabb egységbe fogta a béke erőit.
Az elmúlt nyáron rendezték meg hazánkban is a
VIII.
magyar békekongresszust, s 6zintén a közelmúlt eseményeihez tartozik
a BVT központi irodájának
megnyitása Genfben.
A BVT-ülés egyben
a
nemzetközi békemozgalom
e szervezete megalakulásának negyedszázados jubileuma is, s ez bizonyos fo-

kig meghatározza napirendjét. A tanácskozáson összegezik a békemozgalom elmúlt 25 évének eredményeit, megszabják a további
tennivalókat. A február 19ig tartó BVT-ülést három
szakaszban rendezik meg:
először ülést tart a Békevilágtanács elnölei csonortJa. ezt követően az elnökség
tanácskozik, végül febi uár
15-tői plenáris üléssel zárul az eseménysorozat. Ez
alkalommal újjáválasztják a
Béke-világtanácsot, amelynek jelenleg tizenegv magyar tagja van. A BVT szófiai ülése
után Párizsban
nagyszabású nemzetközi találkozót rendeznek a nemzetközi békeszervezet jubileuma tiszteletére.
Mindkét eseményen hazánkat küldöttség képviseli az Országos Béketanács
vezetésével. A magvar békemozgalomnak jelenleg kilencvennyolc ország
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nemzetközi, illetve nemzeti
hékeszervezettel van rendszeres kapcsolata.

Támogatás

ieveg ^tisztasági
beruházásokhoz

Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium az érdekelt tárcákkal egyetértésben az országos levegőtisztaság-védelmi alapból
képzett központi eszközökből támogatja a levegő szennyeződését megszüntető beruházásokat Pályázatban
hívják
fel a vállalatokat a támogatás elnyerésére.
Az első
pályázat — amelyet tavaly
hirdettek meg — már kézzelfogható eredményeket hozott: összesen 40 levegőtisztaság-védelmi beruházáshoz
125 millió forint támogatást
adtak a központi, valamint
Budapest és négy megye —
Veszorém, Komárom,
Borsod, Baranya — területi alaojából, amely az 1971—1972.
évben képződött a levegőt
szennyező vállalatok tisztaságvédelmi járulékainak befizetéséből. A pályázat
elfogadásának azonban egyik
fontos feltétele, hogy a vállalatok
maguk is jelentős
pénzeszközökkel, saját erővel járuljanak hozzá a levegő szennyeződését
csökkentő beruházásokhoz.
Az Éoítésügyi és Városfejlesztési Minisztérium most
közleményt adott ki, amelyben meghatározta a támogatásban részesíthető levegőtisztaság-védelmi beruházások körét, a pályázat
benyújtásának
módját,
s
ugyanakkor újabb pályázatot hirdetett A közlemény
szerint előnyben részesítik az
elbírálásnál azokat a
pályázatokat, amelyek a legsúlyosanb szennyezett területen csökkentik
jelentősen
a szennyeződést. Kedvezően
ítélik meg a rövid idő alatt
megvalósítható, s a népgazdaságnak
és a vállalatnak
egyaránt gazdaságos
beruházásokat. A támogatás értéke elérheti
a beruházási
költség ötven százalékát, de

általában azokat a kezdeményezéseket részesítik előnyben, amelyeknél a vállalat
saját hozzájárulása
jóval
nagyobb, mint a kért központi támogatás. A pályázatokat az érdekelt üzem szerint területileg illetékes megyei — fővárosi
— tanács
építési feladatokat
ellátó
szakigazgatási szervének kell
benyújtani, legkésőbb
augusztus
31-ig. A tanácsok
véleménye alapján az Építésügyi
és Városfejlesztési
Minisztérium bírálja el
a
pályázati anyagokat, s
az
eredményről legkésőbb 1975.
március 31-ig értesíti az érdekelteket

A tarján! városnegyeőTben
újabb lakókörzetek kialakításához fogtak hozzá a Délmagyarországi Építő
Vállalat dolgozói. A József Attila sugárút, a Retek utca,
a temető melletti Tápéi sor,
valamint a korábban elkészült tízemeletes
szalagház
által bezárt területen
építenek lakóházakat, az úgynevezett VIIL ütem megvalósítása során. Képeink
a
tízemeletes házak
alapozásának munkáit mutatják be.

Tavasz a határban
Téeszegyesiilés Sándorfalván
Ezekben a napokban javában tartják zárszámadó és
teivtárgyaló közgyűléseiket a
szegedi, valamint a Szeged
környéki
gazdaközösségek.
Eredményes esztendőről adnak számot, nyereségrészesedést fizetnek, prémiumot. Ma,
csütörtökön például Szatymazon,

Balástyín

és

Aczél György, a Magyar
Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának
tagja,
a Központi Bizottság titkára szerdán Budapesten ifjúsági vezetőkkel találkozott.
Dr. Maróthy Lászlónak.
a
KISZ Központi Bizottsága
első titkárának
megnvitó
szavai után Aczél
György
időszerű eezmei-politikai kérdésekről tájékoztatta a KISZ
KB Intéző Bizottságának és
titkárságának tagjait, az ifjúsági szövetség
központi
bizottsága politikai apparátusának munkatársait, a budapesti KISZ-vezetőket, valamint
a Magyar Üttörők
Szövetsége országos
elnökségének tagjait, majd az ifjúsági vezetők által feltett
kérdésekre válaszolt.

Szegeden

kerül sor ünnepi közgyűlésre
többek között. Ám az idei év
nem a zárszámadástól számít,
megkezdődött korábban. Annál inkább, mivel jó idő járt
a határra, s a homoki földeken itt-ott szorgoskodókat is
látni.
örvendetes, hogy ma már
a Szeged környéki homokföldeken is kialakultak a zöldségtermesztő
kombinátok,
centrumok, így a szegedi Űj
Elet Tsz-ben, « forráskúti
Haladás Tsz-ben, s mindkét
helyről januárban, februárban iavában szállítják a primőröket Az üvegházak és
fóliasátrak alól jelentős bevételre tesz szert a szövetkezeti tagság a soros munkák
mellett —
állattenyésztés,
majorrendezés, morzsolás stb.
Az utóbbi hetekben a homokföld zken feltűntek a gépek is. A szórványgyümölcsösökben csattognak a metszőollók, s a nagyüzemi telepítéseket is gondozzák a szövetkezetiek.
A József Attila
Tsz-ben
három napja kezdődött meg
intenziven az őszi kalászosok tél végi fejtrágyázása.
Egy kicsit elhúzódott ez a
munka, amiért egyedül az
időjárás okolható, ugyanis a
legtöbb évben a megfagyott,
hóval borított
területekre
szórják ki a termést fokozó
nitrogént a szövetkezeti gazdák, de ezen a télen se hó
nem volt, se fagy. Viszont gépekkel a felázott, felpuhult
talajra nem tanácsos menni,
mert olyan nagy lesz a taposási kár, hogy nem éri
meg a próbálkozást, kínlódást. A József Attila Tsz gabonatermesztéséről híres, s
ezért négy műtrágyaszóró gép
dolgozik a megszikkadt földeken, összesen 35 ember se-

ftezé!
György
a KISZ-ben

Magyar hidak
Jugoszláviának
rénykedik a határban. Ugyanakkor két traktor tárcsázik,
egy gyűrűshengert vontat,
egy pedig nehéz fogast, készítik a területet a tavasziak
vetéséhez. Mintegy 150—160
holdnyi részen elboldogulnak
már az erő- és munkagépek,
a szikesebb, gyorsabban melegedő, száradó földeken.
Sándorfalván
is jelentős
eseményt hoztak a téeszközgyűlések. A napokban tartotta meg zárszámadását a megye egyik legrégibb gazdaközössége, a Rózsa Ferentj Tsz
is, ahol a vezetőség beszámolója kétszeri szanálás után
jó hírt közölt a tagsággal,
pontosabban 1 millió 518 ezer
forint nyereségről adott számot. Az 1756 hektáros területű gazdaság nehéz körülmények között gazdálkodik.
Remény van viszont arra,
hogy a divatos és hasznos

A speciális cölöpök henger alakú vasvázát készítik

meliorációval kilábalnak a
gondokból,
bajokból.
Az
1973-as év jó tapasztalatokkal szolgál ehhez, hiszen a
másfél milliós
nyereséget
megérdemelte a tagság, igen
szép terméseredményt ért el
szőlőből és kukoricából is.
Jelentősen nőtt a közös vagyon, a tiszta vagyont is 2
millió forinttal növelte a kollektíva. A jubileumi közgyűlésen mondta kl a Rózsa Ferenc Tsz tagsága egyesülését
az Űj Elet Tsz-szel. Az utóbbi gazdaközösség szintén zárszámadó közgyűlésén mondta
ki az igent.
A Szeged melletti nagyközség mezőgazdasága előtt ezzel
űj távlatok, lehetőségek teremtődtek, koncentrált eszköz, pénz, terület és szellemi
energia felhasználásával előrébb léphetnek a gazdálkodásban.

A Ganz-MAVAG hídgyára az 1972-ben kötött szerződés alapján négy év alatt
öt közúti hidat szállít Jugoszláviába. A hidakat jugoszláv szakemberek szerelik
össze.
A csaknem
évszázados
gyártási
hagyományokra
visszatekintő Ganz-MÁVAG
már korábban
is szállított
hidat déli szomszédunknak.
A két ország közötti határátkelőhelyek
kiépítésénél
1960-ban a letenvei Murahíd, 1969-ben oedig a barcsi
Dráva-híd épült
magvar—
jugoszláv együttműködéssel.
Az elmúlt évben Bácskapalánkára szállított a
GanzMÁVAG hídelemeket
Készülnek a Zombomál, a Duna felett húzódó híd utolsó
elemei is. Szalócnál a Szávit
is Ganz-MÁVAG-hfd
íveli
maid át, Smederovó mellett
a Dunán, Loznica közelében
pedig a Drinán épül még a
megállanodás szerint híd.
A
tárgyalások
folynak
úiabb hidak
építésére is,
többek kőzött Dubrountknál,
i tengeröböl átvágásához készítene
a
Ganz-MÁVAG
újabb hidat.

Ha földbe fcerttít a vasbeton cölöp, megkezdik a fogadó*
szint építéséé;

