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A világbéke
garanciája
Február 23. — A Szovjet Hadsereg és Hadiflotta
napja. A hadsereg napja a szovjet emberek számára
népi ünnep. Ez a piros belűs n a p a hatalmas ország
polgárai számára többet jelent, mint a megemlékezés
dátumát a fegyveres erük tagjajról. Mindenki — iskolás gyerek és öregember egyaránt — jól tudja, az
1918-as februári csata, amelyben a pétervári munkásak
Vörös Gárdájából, a forradalmár matrózokból és k a tonákból szervezett csapatok megverték
az előrenyomuló német seregeket, alapvető fontosságú esemény volt a z ország életében. Akkor ez a győzelem a
fegyverszünet lehetőségét jelentette a külső és belső
ellenség által szorongatott, lerongyolódott, éhező Oroszországnak, a fiatal szovjethatalomnak. Azóta hatvanegy
év telt el, s ez alatt a z idő alatt a szovjet hadseregnek számtalan alkalommal kellett megvédenie az országot a külső imperialista támadástól, a belső ellenforradalom népellenes erőitől.
A polgárháborúban egy ú j népi hadsereg alakult
ki. Olyan fegyveres erő, amely képes volt arra, hogy
a későbbi években biztosítsa az ország függetlenségét,
s szétverje a hitlerista ármádiát. A Nagy Honvédő H á borúban aratott történelmi győzelem —• a szovjet nép
és hadseregének diadala — nem csupán nemzeti ügy
volt Osztályháborúban győztek a vöröskatonák, s szabadságot, ú j világ lehetőségét hozták el Európa leigázott, megkínzott népeinek.
A magyar nép számára sem közömbös ez a fegyveres erő. Ma még közöttünk élnek néhányan a polgárháború „vörös magyarjai" közül. A százezer internacionalista példája, s a hazánk felszabadításában elesett szovjet katonák felejthetetlen emléke eggyé forrt.
A Magyar Néphadsereg katonáit büszkeséggel tölti el
a tudat: a Varsói Szerződés rendszerében a szovjet
fegyveres erőkkel szoros szövetségben látják el feladatukat.
Európában m a j d n e m harmincnégy éve béke van,
nem robbant ki a pusztító atom-világháború. Hogy ez
így lehetett, hogy ma Magyarországon az embereknek
nem kell a háború veszélyére gondolniuk, a z nagyrészt
a Szovjet Hadseregnek köszönhető. Így v a n ez ezekben
a napokban is, amikor Kina Vietnam elleni agressziója
nyugtalanítja a világ békeszerető embereit. A vasárnap
Moszkvában közzétett szovjet kormánynyilatkozat a
többi között megállapítja: Azoknak, akik Peking politikáját megszabják, meg kell állniuk, amíg nem késő.
A kínai népnek éppúgy, mint a többi népnek, békére,
nem pedig háborúra van szüksége. A Vietnami Szocialista Köztársaság elleni agresszió következményeiért a
felelősség teljes egészében Kína jelenlegi vezetésére
háruL A Szovjetunió határozottan követeli, hogy szüntessék meg a z agressziót, és haladéktalanul vonják ki
a kínai csapatokat a Vietnami Szocialista Köztársaság
területéről.
A Szovjet Hadsereg és Hadiflotta napján a megemlékezés hangjai mellett hangsúlyozni kell: a Szovjetunió fegyveres erői jelentik ma a világbéke legbiztosabb garanciáját — az ő erejük rettenti el a háború
kirobbantására spekulálókat nyugaton és keleten egyaránt.
M. G.

A szovjet hadsereg napja alkalmából

Ünnepségek,
megemlékezések
Czinegc Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter
csütörtökön
táviratot
küldött D. F. Usztyinovnalc,
a Szovjetunió marsalljának,
a Szovjetunió
honvédelmi
miniszterének,
a Szovjet
Hadsereg és Haditengerészeti
Flotta megalakulásának
61. évfordulója alkalmából. •
A Szovjet Hadsereg és Haditengerészeti Flotta megalakulásának 61. évfordulója
alkalmából csütörtökön ü n nepséget rendeztek az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport
parancsnokságán.
Részt vett az ünnepségen
Korom
Mihály,
a Magyar
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának titkára,
Borbándi János, a Minisztertanács
elnökhelyettese.
Récz Sándor, az MSZMP KB
osztályvezetője, Púja Frigyes
külügyminiszter,
Benkei
András
belügyminiszter,
Csémi Károly
vezérezredes,
honvédelmi államtitkár.
Mégjelent Jurij Naumeko
vezérezredes, a Varsói Szerződés
egyesített fegyveres

erői főparancsnokának m a gyaronszág képviselője, Fedőt Krivda vezérezredes, az
ideiglenesen hazánkban állomásozó déli hadséregcsoport parancsnoka, valamint
Vlagyimir Pavlov,
a Szovjetunió budapesti nagykövete vezetésével a Szovjetunió
budapesti
nagykövetségének
több magas rangú képviselője.
A Szovjet Hadsereg megalakulásának 61. évfordulója
alkalmából tegnap
ünnepi
megemlékezést tartottak néphadseregünk szagcdi helyőrségében.
Ott voltak: Nagy
László, a megyei pártbizottság
osztályvezető-helyettese,
Rigó Szilveszter,
a városi
pártbizottság
osztályvezetője, valamint a társ fegyveres
testületek
képviselői.
Szeles János alezredes megnyitója után Juhász István
alezredes mondott beszédet,
s méltatta az évforduló, a
szovjet hadsereg jelentőségét.
Szegeden az MHSZ megyei
székházában is megemlékezést tartottak. Beszédet, Kiss
László alezredes mondott.
,

VÁR OSI

hazaérkezett
indiábsl
Csütörtökön hazaérkezett a
magyar országgyűlés
küldöttsége, amely Péter János
alelnök vezetésével hivatalos
látogatáson járt Indiában. A
delegáció tagja volt dr. Komócsin Mihály, a Csongrád
megyei pártbizottság
első
titkára, Vadkerti Miklósné,
Magyar Sándor és Radnóti
László képviselők.
A küldöttség fogadásán a
Ferihegyi repülőtéren jelenvolt Arum Kanti Das, az Indiai Köztársaság budapesti
nagykövete is.
Péter János
a delegáció
megérkezésekor a többi között megállapította:
A két
parlament
együttműködése
most fokozódik,
s
együtt
szolgálja m a j d népeink javát és a háborús veszélyek
csökkentését. (MTI)
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Munkaügyi helyzet,
lakásépítés
Tárgyalta

a

Minisztertanács

A kormány Tájékoztatási Hivatala közli:
A kormány megtárgyalta a lakásépítés
és a lakásgazdálkodás 1990-ig szóló tervét.
a Minisztertanács csütörtökön ülést tartott.
Meghatározta, hogy a terv ütemezését, vaSzekér Gyula, a Minisztertanács elnöklamint a végrehajtás feltételeit az ötéves
helyettese beszámolt a magyar—kubai gaztervekben kell konkretizálni.
dasági és műszaki-tudományos együttműködési bizottság ülésszakáról. A kormány
A Minisztertanács megtárgyalta és jójóváhagyólag tudomásul vette a jelentést,
váhagyólag tudomásul vette a gyógyszerés megbízta a nemzetközi gazdasági kapellátás helyzetéről és fejlesztéséről szóló
csolatok bizottságát, hogy tegye meg a
jelentést.
szükséges intézkedéseket az ülésszakon elA KNEB elnöke jelentést tett a közérfogadott határozatok végrehajtására.
dekű bejelentésekről, javaslatokról és p a Az Országos Tervhivatal elnöke az 1978. naszokról szóló törvény végrehajtása ellenőrzésének országos tapasztalatairól. A
évi népgazdasági terv végrehajtásáról, a
kormány a jelentést jóváhagyólag tudomunkaügyi miniszter a munkaügyi helymásul vette.
zetről tett jelentést. A Minisztertanács a
A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket
jelentéseket elfogadta, egyben kötelezte a
tárgyalt
minisztereket és az országos hatáskörű
szervek vezetőit, hogy irányító munkájukA munkaügyi helyzetről és a lakásépíban hasznosítsák a tapasztalatokat.
tésről tudósításunk a 3. oldalon.

A mezőgazdaság és élelmiszeripar
fejlesztésének lehetőségei

A Csongrád megyei tanács
tegnap, csütörtökön dr. Perjési László tanácselnök vezetésével ülésezett Szegeden. A
tanácskozáson részt vett dr.
Petri Gábor, az Elnöki Tanács tagja, Gyárjás
Mihály,
a megyei pártbizottság titkára, dr. Kovács Imre, mezőgazdasági és élelmezésügyi
miniszterhelyettes. Ott valtak
a megye országgyűlési képviselői, a városok,
járások
párt- és tanácsi vezetői, valamint a megye mezőgazdaságának és élelmiszeriparának vezetői. A testület megvitatta és elfogadta a végrehajtó bizottság két tanácsülés közötti tevékenységéről,
a megye mezőgazdaságának
és élelmiszeriparának helyzetéről, valamint továbbfejlesztésének feladatairól és a
számvizsgáló bizottság m u n kájáról szóló beszámolót. Jóváhagyta a megyei népi ellenőrzési bizottság idei m u n katervét, végül előterjesztések, interpellációk következtek.

Gépesítés,
jövedelmezőség

vekedett. Kedvező változásról lehet
beszélni a fóliás
termesztésnél is. Csökkent a
szőlő- és a gyümölcstermesztés.
Az állattenyésztés
eredményei
sem lebecsülendőik.
A hatvanas évek végén 28
szakosított tehenészeti és 19
sertéstelep épült. A tehénállomány a termelőszövetkezetekben
a
kétszeresére
emelkedett,
a juhállomány
azonban jelentősen csökkent.
Az élelmiszeripar termelése az elmúlt tizenöt év alatt
három és félszeresére nőtt.
A fejlődés ellenére több területen szűkös a feldolgozóipar kapacitása. Egyes t e r mékek minősége, csomagolása, tárolása, hűtése elmaradt
a növekvő követelményektől,
és ez akadályozza az exportlehetőségek jobb kihasználását.

az eredményeket, a jobb terméshozamokat. A megye mezőgazdasági földterületeinek
nagysága a másfél évtized
alatt tízezer hektárral csökkent. Ennek oka az erdőtelepítés, s az, hogy különböző
jogcímeken is a szükségesnél
nagyobb mezőgazdasági területeket vontak ki a művelés
alól. A termőképességet t a lajjavítással és öntözéssel j a vították. A nagyarányú, ismétlődő belvizek
gyakran
igen nagy károkat okoztak.
Belvíz miatt 1970—78. között
1,7 milliárd forint volt . a
terméskiesés. A tapasztalat
szerint a műtrágya-felhasználás
ötévenként
mindig
megkétszereződött, de a szakemberek ezzel a felhasználási aránnyal
sem lehetnek
még elégedettek. Az öntözött
terület nagysága háromszorosára
nőtt,
kihasználtsága
azonban elmarad a lehetőségektől.

Ülést tartott
a

Csongrád

megyei

tanács

miszeriparban
jelentősek
voltak a fejlesztések. A beruházások értéke mintegy 14
milliárd f o r i n t Az élelmiszeripar azonban elmaradt a
mezőgazdaság fejlődési ütemétől.
Az eredmények azt mutatják, hogy az állami gazdaságok termelési színvonala m a gasabb, mint a szövetkezeteké. A- termelési rendszerek
alkalmazásában, az ú j módszerek bevezetésében, a technológiai fegyelem biztosításában is élen járnak. A t e r melőszövetkezetek
fejlődése
különböző. Egyharmaduknál
ez elégedettségre ad okot,
ugyanakkor a téeszek tíz százaléka évek óta - visszatérő
pénzügyi problémával küzd,
gyakori a veszteségrendezési
eljárás.

Igen jelentős a háztáji és
kisegítő gazdaságok szerepe
a
mezőgazdaságban.
Ezek
A fejlődés
termelik a zöldségek közel
felét, a gyümölcs 70 százakülönbségei
lékát, a sertesh ús 60 százaA
három
ötéves
terv
alatt
A testület sorra vette azolékát, a baromfihús és - tojás
kat a tényezőket,
amelyek a mezőgazdaságban, erdő. és
elősegítik, vagy akadályozzák vízgazdálkodásban, az élel(Folytatás a 2. oldalon.)

Gáztároló
éplil
fllgyon

Propán-bután gáztároló tartályt alapoznak Algyön, a
Szabó Jánosné, a megyei
töltőtelep mellett, az Üt- és Vasútépítő Vállalat szakembetanács elnökhelyettese előrei. Ebben raktározzák majd a fűtési idényre a kevesebb
terjesztésében tárgyalta
a
gázenergiát igénylő hónapok „fölöslegét". A 30 ezer köbmétestület Csongrád megye meteres tartály 42 méter átmérőjű, kör alakú alapjába 4 ezer
zőgazdaságának
és élelmi895 köbméter betont és 4 ezer 800 mázsa acélt építenek.
szeriparának az elmúlt 15 évi
A DÉLÉP előregyártó telepéről 12 Mixerrel hordják három
helyzetét. Mini köztudott, az
műszakban a betont. A tartály 27 méter magas lesz. EnSK K
"
átlagosnál jobb földminőség,
nek alját majd elektromos energiával fűtik, amihez közel
a napsütéses órák
magas
3 kilométer hosszú csőrendszert kell megépíteni. Felvételeszáma, a termál- és gázenerink az áprilisban elkészülő alap betonozásáról készültek.
gia miatt a megye mezőgazdasága országosan is jelentős szerepű. Az ország szalámi termelésének 72, a fűszerpaprikának 48 százaléka
innen kerül exportra. A mezőgazdasági termelés 60 százalékát a nagyüzemi gazdaságok adják. A testület áttekintette az eddigi fejlődést
és megállapította, hogy a n nak üteme az utóbbi években felgyorsult, bár nem volt
egyenletes. A búza vetésterülete a gépesítés és a kedvező jövedelmezőség hatására lényegesen, több mint 20
ezer hektárral emelkedett. Az
egyéb kalászos és kukorica
területe azonban csökkent.
Ugyanez tapasztalható
az
ipari növényeknél is. A kerA c s S . S á n d o r ."elvételei
tészet szerepe egyre fontosabbá vált.
A szántóföldi Szivattyú nyomja az acélszerkezet közé
A
Mixerek
napunta
380 köbméter betont
zöldségfélék termésátlaga nöa betont
szállítanak a helyszínre

