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Szegeden és a járásban megkezdődött 
a népf ront öizottsá gok újjá választása 

A Hazafias Népfront — mint ismere-
tes — országos kongresszusra készül. Ezt 
megelőzően újjáválasztják a községi, vá-
rosi, járási és a megyei népfrontbizottsa-
gokat. Szegeden és a járásban tegnap, 
szerdán este megkezdődött e fontos mun-
ka. 

Szegeden tegnap Petőfitelepen a nép-
front 2-es körzetének bizottsági tagjait 
választották új já a petőfitelepi pártszer-
vezet helyiségében. Petőfitelepen a nép-
front körzeti bizottsága eredményesen te-
vékenykedik és így a választást élénk ér-
deklődés előzte meg. A választási gyűlé-
sen szép számmal összegyűltek Petőfite-
lep lakói és újjáválasztották a körzeti 
népfrontbizottságot 

A járásban elsőnek Dóc és Gyálarét 
népfrontbizottságát választották újjá, teg-
nap este. Holnap, pénteken Szegeden a 
József Attila telepi és a béketelepi nép-
front körzeti bizottságokat, majd vasár-
nap Petőfitelep l-es körzete, valamint 
Mihálytelek népfrontbizottsága tagjait 
választják újjá. Holnap Algyőn és Balás-
tyán kerül sor a választói gyűlésre, majd 
utána mind Szegeden, mind a járásban 
tovább folytatják a fontos munkát. 

A következő héten Szeged három ke-
rületének népfrontbizottságait választják 
újjá, majd ezután, május első felében 
kerül sor a városi népfrontbizottság tag-
jainak újjáválasztására, természetesen 
nyilvános választási gyűlés keretében. 

Másféleser köbméter föld 
kiemelését takarították meg 

Jó eredményt értele el a hattyasi szivattyútelep építésénél 
Kevés szó esett eddig ar-

ról a Szeged jövője szem-
pontjából különösen fontos 
építkezésről, amely már az 
elmúlt év októbere óta fo-
lyik a város alatt holt-
Tíszaág Hattyastelep utáni 
kiszáradt mederszakasza mel-
lett. Pedig — ahogy ezt Sip-
ka Imre főépítésvezető el-
mondta — 

ez s z építkezés oldja meg 
a város nagy és régi gond-
ját, az alacsony fekvés 
miatti állandó talajvízszi-
várgás levezetését. 

Egy körülbelül 1300 méter 
hosszú frissen elkészített be-
kötőút vezet az építkezéshez, 
amelyet a múlt év őszén 
nagy nehézségek között ké-
szített el az ÉM 5. Mélyépítő 
Vállalat szegedi főépítésve-
zetőségének útépítő részlege. 
A vízátemelő szivattyútelep 
alapozó földmunkái ez év 
március első hetében indul-
tak meg, s azóta 50 ember 
mélyíti, ássa, kubikolja nap 
mint nap azt a végső álla-
potában 8 méter mély alap-
gödröt, amelyre aztán a szi-
vattyútelep vasbeton-alap-
építménye kerül majd. Csak 
itt, az alapgödör kiásásánál 

körülbelül két és fél 
ezer köbméter földet kell 
kiemelniük a kubikosok-
nak. 

Az eredeti tervek szerint 
négyezer köbméter földet 
kellett volna megmozgatni, 
de a szegedi főépítésvezető-
ség műszaki szakembereinek 
ésszerűsítésével sikerült 1500 
köbméter kiemelését megta-
karítani. 

Sipka Imre főépítésvezető, 
Cseh Ferenc építésvezető és 

Molnár Imre főművezető ész-
szerűsítésének lényege az, 
hogy az eredeti terv nyilt-
víztartásos víztelenítési eljá-
rása helyett a sokkal egysze-
rűbb és ugyanakkor tökéle-
tesebb 

vákuumos víztelenítést al-
kalmazzák 

az alapgödörben a talajvíz 
elszívására. A gödröt körül-
fogó csőkutakon keresztül 
motoros szivattyú szívja el 
a fölgyülemlő talajvizet, s 
így sikerül teljesen nedves-
ségmentessé tenni a 8 mé-
ter mély gödröt, ami előse-
gíti az alapozási munkákat 
is, hiszen a száraz talajnak 
kisebb a csuszamlási szöge, 
ezért egyszerű belső dúcolás-
sal biztosíthatják majd a 
gödröt a talajcsuszamlás el-
len. A dúcolás hatalmas 
12x12 négyzetméteres oldal-
elemeit már most elkészítik 
az építkezés ácsai, Vince Mi-
hály és Góré László. 

A szivattyútelep alapozó 
földmunkáinak befejezése és 
a szivattyúteleptől az élő-
Tisza árvédelmi töltéséig ve-
zető, ületve azt átszelő vas-
beton nyomócső kiépítése 
után fognak hozzá annak a 
részben fedett, részben nyüt-
szelvényű csatornának a ki-
építéséhez, amely a város 
talaj-, csapadék- és szenny-
vizét a Vám téren fölépíten-
dő vízosztályozó műtől a szi-
vattyútelep mellett a holt-
Tisza medrében létesítendő 
tárolóhelyig elvezeti. Ez a 
tárolóhely újabb 8000 köb-
méter föld kiemelésével ké-
szül majd e l 

Az építkezés jelentőségét 

fokozza, hogy a segítségével 

lehetővé válik majd a tá-
volabbi perspektívát jelen-
tő nyugati ipari övezet 
csatornázása, az ipari 
szennyvíz elvezetése. 

Az 1961 végére befejeződő 
építkezésre 15 millió forin-
tot fordítanak, de ez a ha-
talmas összeg százszorosan 
visszatérül majd, hiszen a 
város csatornázásának meg-
oldására tesz pontot a holt-
tiszai vízátemelő felépítése. 

ülést tartott 
a Magyar Szocialista Munkáspárt 

Csongrád megyei bizottsága 
Tegnap ülést tartott az MSZMP Csongrád megyei bi-

zottsága. t s a k m a g György elvtárs, a megyei pártbizott-
ság ipari és közlekedési osztályának vezetője előterjesz-
tette a végrehajtó bizottság beszámolóját Csongrád me-
gye Iparának helyzetéről és a megyei ipar 1960. évi fel-
adatairól. 

A beszámolót vita követte, majd a pártbizottság meg-
felelő határozatot hozott. A pártbizottság tanácskozásara 
lapunk pénteki számában visszatérünk. 

A megyei pártbizottság a Politikai Bizottság javas-
lata alapján Siklós János elvtársat megválasztotta a 
Csongrád megyei pártbizottság titkárának és a megyei 
végrehajtó bizottság tagjának. 

Ennek kapcsán a Szeged városi pártbizottság elfo-
gadta Siklós János elvtársnak a Szeged városi párt-vég-
rehajtóbizottságban viselt tisztségéről való lemondását — 
pártbizottsági tagságának érintetlenül hagyásával — és 
dr. Antalf fy György elvtársat a végrehajtó bizottság tag-
jává megválasztotta. 

Magyar 
igazságügyi 

küldöttség utazik 
Belgrádba 

Az Igazságügyminiszté-
rium, a Külügyminisztérium 
és a Legfőbb Ügyészség kép-
viselőiből álló küldöttség 
utazott Belgrádba a magyar 
—jugoszláv polgári család-
jogi és bűnügyi jogsegély-
szerződés megtárgyalására és 
megkötésére. A küldöttség 
vezetője dr. Timár István, 
az Igazságügyminisztérium 
törvényelőkészítő főosztályá-
nak vezetője. 

Ma Leninre emlékezik 
Szeged 

Délután szoborkoszorúzás, este díszünnepség 
a Szabadság filmszínházban 
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A haladó gondolkozású 
emberek az egész világon 
Leninre emlékeznek ma, 
születésének 90. évfordulója 
alkalmából. Hazánkban min-
denütt, így Szegeden és a 
szegedi járásban -is Lenin-
emlékünnepségeket rendez-
nek. 

A nagyüzemekben, azután 
a hivatalokban és intézmé-
nyekben kulturális műsorral 
egybekötött 

ünnepi pártnapokat tarta-
nak, 

amelyeknek keretében mél-
tatják a munkásosztály hal-
hatatlan tanítójának hatal-
mas életművét; Több üzem-
ben és intézményben Lenin 
műveiből könyvkiállítást 
rendeztek. Több helyen fény-
képes dokumentációs kiállí-

tást állítottak össze és moz-
zanatokat mutatnak be Le-
nin harcos életéből. A sze-
gedi járás valamennyi köz-
ségében ünnepi pártnapokra 
gyűlnek össze az emberek, 
hogy emlékezzenek Vlagyi-
mir Iljics Leninre, a forra-
dalom óriására, akinek taní-
tásai elévülhetetlenek és 
megtermékenyítik szocializ-
must építő munkánkat. 

Szegeden ma, csütörtökön, 
Lenin születése évfordulójá-
nak napján 

a város dolgozói délután 
fél 3 órakor koszorúzási 
ünnepségre sorakoznak fel 

a Sztálin sétányon levő Le-
nin—Sztálin-szoborhoz. A 
szobor talapzatára az üze-
mek, hivatalok, intézmé-
nyek, a város politikai és 

társadalmi szerveinek képvi-
selői helyezik majd el a tisz-
•telet é s a;1 kegyelet Virágait. 
A szobornál' a koszorúzást 
ünnepség idejére' díszőrség 
áll majd és katonái díszszá-
zad sorakozik fel. A koszo-
rúzás után este 8 órakor 

az MSZMP Szeged városi 
bizottsága, a városi tanács 
és a Hazafias Népfront vá-
rosi bizottsága díszünnep-
séget rendez 

a Szabadság .Filmszínházban. 
A Lenin-emlékünnepségén 
Tari Jánosi elvtárs, a városi 
tanács végrehajtó bizottságá-
nak elnökhelyettese mond 
beszédet. Az ünnepi megem-
lékezés első része az Inter-
nacionálé hangjaival fejező-
dik be, majd Lenin elvtárs 
életéről új dokumentumfil-
met mutatnak be. 

Nyugati sajtóügynökségek jelentik: 

Dél-Koreában 
valóságos polgárháború 

tombol 
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma emlékiratban ítéli el 

Li Szin Man kormányának eljárását 
Dél-Koreában szerdán vál-

tozatlanul folytatódtak a 
tüntetések. Különösen súlyos 
a helyzet a fővárosban, Szö-
ulban, továbbá abban a má-
sik négy városban, amelyben 
rendkívüli állapotot rendel-
tek eL 

Szöulban szerdán a bizton-
sági erök ismét tüzet nyi-
tottak a tüntető csopor-
tokra. 

A szerdán életüket vesztett 
és megsebesült személyek 
számáról nem adtak ki je-
lentést. Kedden az utcai har-
cokban legalább 98 ember 
halt meg, a sebesültek szá-
mát pedig legalább ezerre 
becsülik. A dél-koreai hiva-
talos közlemény 92 halálos 
áldozatot ismer be, de ez — 
mint az AP amerikai hírügy-
nökség megállapítja — azt 
jelenti, hogy 

az összetűzések halálos ál-

dozatainak száma jóval 
több, 

mint száz, mert hiszen a kór-
házban fekvő sebesültek kö-
zül sokak állapota reményte-
len. 

Szerdára virradó éjszaka 
több hadosztály érkezett a 
38. szélességi fok térségéből 
a dél-koreai fővárosba, s 
szerda reggel már harcko-
csik és géppuskák vették kö-
rül a kormányépületeket. 

Különösen nagy létszámú 
őrség helyezkedett el Li 
Szin Man háza körül. 

Az AFP francia hírügynök-
ség egy hivatalos közleményt 
ismertet, mely szerint Szö-
ulban szerdán már helyre-
állították a rendet, ugyan-
akkor azonban más hírügy-
nökségek arról jelentenek, 
hogy 

a főváros külső negyedei-
ben tegnap is tovább foly-
tak a harcok. 

A fővárosi egyetemisták a 
várostól északra fekvő domb-
vidék felé vonulnak, hogy 
ott folytassák az ellenállást 
a kormánycsapatok ellen. A 
diákok nagy része jól fel van 
fegyverezve. Több nemzet-
gyűlési képviselő közvetíteni 
igyekszik a diákság és a ka-
tonaság között. 

Hi t követel az e l lenzék? 

John Csang dél-koreai alel • 
nök, az ellenzéki Demokra-
ta Párt vezére saitónyilako-
zatában kijelentette: a Li 
Szin Man-kormány csak új 
választások kiírásával csen-
desítheti le a felháborodott 
kedélyeket. Az alelnök sür-
gette továbbá a rendkívüli 
allapot megszüntetését és a 
biztonsági erők fegyverhasz-

IFolytatás a 2. oldalon.) 

Montgomery 
a Kínai Népköztársaság 

elismeréséről 
Montgomery marsall ked-

den repülőgéppel Londonból 

Kanadába érkezett — jelen-

ti a Reuter. Megérkezése 

után nyilatkozott az újság-

íróknak és bírálta a Nyuga-

tot, amiért nem hajlandó el-

ismerni a népi K ínát Ugy 
vélem — mondotta —, nem 
lehet figyelmen kívül hagy-
ni a világ legnagyobb nem-
zetét, ez nem ésszerű. 

A továbbiakban elmondta, 

az a terve, hogy a jövő hó-

napban ellátogat Pekingbe, 

hogy Mao Ce-Tunggal, a Kí-

nai Kommunista Párt Köz-

ponti Bizottságának elnöké-

vel tárgyaljon. » N a g y dolog 
meglátogatni ezt a népet és 
megismerni, miként gondol-
kodik a dolgokrSl. A világ 
biztonságának kérdései véle-
ményem szerint nem oldha-
tók meg anélkül, hogy meg-
hallgatnánk mindkét oldal 
véleményét- — mutatott rá 

a marsall. 


