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De Gaulle újabb alkotmány-
módosításra törekszik 

A könnyűipar 
ötven legszebb termékét díjazták 

az ipari vásáron 

Munkaügyi perek a bíróságon 

Sportoldal 

Csongrád megyében három hónap alatt: 

Negyvenhatmillió forint értékű 
beruházást adtak át használatra 

Az egész spanyol Ipar 
leál lásától tartanak Madridban 

Az év első három hónap-
jaban a Csongrád megyei 
beruházó vállalatoknak, in-
tézményeknek és termelőszö-
vetkezeteknek több mint 460 
millió forint tervben elő-
irányzott beruházási keretet 
nyitott meg a Beruházási 
Bank megyei fiókja. Ennek 
közel 75 százalékát a beru-
házók a negyedév végére 
szerződésileg lekötötték. 

A beruházások előkészíté-
sében. a szerződések meg-
kötésében 

néhány vállalatnál komoly 
nehézségek voltak és vannak 
még ma is. Például a Szegedi 
Paprikafeldolgozó Vállalat 
kazáncseréjét a Csongrád 
Megyei Építőipari Vállalat 
nem akarta vállalni, annak 
ellenére, hogy az építtető a 
szerelésre már biztosított al-
vállalkozót. A Szegedi Kon-
zervgyár a szociális épület 
kivitelezésére azért nem tu-
dott építési szerződést kötni, 
mert az Iparterv Vállalat 
nem küldte meg határidőre 
a terveket 

A várható belföldi gépbe-
szerzések 70—80 százaléká-
ra is megnyitotta a hitel-
keretet a Beruházási Bank. 

Az összeg felére már meg-
kötötték a szerződést is. A 
szalámigyár az első negyed-
évben a rekonstrukcióhoz 
szükséges egyes gépek szál-
lítási határidejében nem tu-
dott megegyezni a gyártó 
vállalatokkal. 

Több hiba. nehézség aka-
dályozza á beruházások, fel-
újítások megkezdését. A 
Csongrádi Bútorgyár egyik 
üzemépülete felújítására kö-
tött szerződést, de még nem 

tudtak megegyezni a bank-
kal, hogy ez a munka.fe l -
újítási. vágy karbantartási 
jellegű-e. Hasonló vita van 
a DÁV esetében is. A MAV 
Igazgatóság sem tudott meg-
állapodásra jutni kútmellé-
í'úi'ások ügyében, hogy az be-
ruházási, vagy felújítási jel-
legű munka-e, ezért a mun-
kakezdések igen elhúzódtak. 

Az első negyedév végéig a 
megye beruházói 56,4 millió 
forintot költöttek beruházás-
ra, tízmillió forinttal keve-
sebbet, mint az előző év első 
három hónapjában. A ne-
gyedév során kevés új be-
ruházást kezdtek meg. 

A kifizetett összeg közel 90 
százalékát a tavaly meg-
kezdett beruházások foly-
tatására költötték. 
Az első negyedévben 46 

millió forint értékű beruhá-
zást adtak át használatra. Eb-
ből legjelentősebbek voltak a 
Hódmezővásárhelyi Haris-
nya- és Kötöttárugyár sík-
hurkoló gépei, a Kábel- és 
S'odronykötélgyár szegedi te-
lepének üzemépületei és a 
10-es számú Autóközlekedési 
Vállalat hódmezővásárhelyi 
telepe. 

összesen 53,8 millió forint 
értékű felújí tást végeztek 
Csongrád megyében az év 
első három hónapjában. 

Ebből az összegből 40 millió 
forintot építkezésre költöt-
tek. 

Több mint 108 millió fo-
rint állt rendelkezésre az első 
negyedév végén az idei ter-
melőszövetkezeti építési be-
ruházások megvalósítására. 

Tovább terjed a sztrájkmozgalom 
A hatodik hetébe lépő tottak rövidebb sztrájkokat, zető 

spanyol sztrájkmozgalom 
Madridból 

terjedéséről tudósítanak hét-
főn délután a hírügynöksé-
gek. 

Mint az UPI amerikai 
hírügynökség jelentette, 
Észak-Spanyolországban 85 
ezren sztrájkolnak, 

A részletes jelentések ar -
ról számolnak be, hogy míg 

visszatért 
Az ADN az UPI ameri- Asturiába. hogy folytassa 

kai hírügynökség jelentését tanácskozásait a mun kai ta-
idézve hangsúlyozza, Mad- tók. a szakszervezetek és a 
ridban attól tartanak,, hógv sztrájkoló, bányászok kép / i -
a hónap végére a $zénellá- selőivel. Megbeszélést foly-
tastól függő egész spanyol 
ipar leáll. 

Ugyancsak az 
tése szerint az 
nyolországi San 

UPI jelen -
észak-spa-
Sebastian-

tartómány) 
vasárnap katolikus papok 
szentbeszédeikben támogat-
ták a sztrájkoló bányászo-
kat. 

Közben Jósé Soliz Ruiz, a 
miniszteri rangban levő 
spanyol szakszervezeti ve-

Asturiában és Vizcayában a ban (Guipozcoa 
sztrájkhelyzet nagyjából vál-
tozatlan. addig a sztrájk 
terjedéséről érkeztek hírek 
Barcelonából. Bilbaóból. Ka-
talóniából, valamint Gerona, 
León. Guipozcoa és Murciá 
tartományokból. Bilbao tér-
ségében több mint húszez-
ren, Barcelónában mintegy 
tízezren sztrájkolnák. Kata-
lóniában szombat óta há-
romszorosára, 5000-ről mint-
egy 16 000-re emelkedett a 
sztrájkolók száma. 

A sztrájkhullám elérte 
Madridat is, és a főváros 
külső negyedeiben ezrek tar-

tatott továbbá Marcos Pená-
val, Oviedo tar tomány kor-
mányzójával. 

Az AP tudósítója a hétfői 
nap eseményeit kommentál-
va annak a véleményének 
ad kifejezést, hogy a spa-
nyol sztrájkmozgalom köz-
pontja az asturiai szénvidék-
ről lassan Barcelona térségé-
be. az ország legnagyobb 
iparvidékére helyeződik át. 
(MTI) 

Francia pártmunkásküldöttség 
látogatása S%egeden 

A Francia Kommunista 
Párt hazánkban tartózkodó 
küldöttsége tegnap, hétfőn 
délben Szegedre látogatott. 
Az öttagú küldöttségben 
Michel Vandel elvtársnak, a 
Francia Kommunista Párt 
Központi Bizottsága tag-
jának vezetésével megyei 
pártvezetők vesznek részt. 

A vendégeket Török 
László elvtárs, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak első t i tkára és Győri 
Imre elvtárs, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
első t i tkára fogadta megyei 

résztvevők kölcsönös tájéko-
zódást nyerhettek a két or-
szág politikai, gazdasági 
helyzetéről, a kommunisták 
időszerű feladatairól. A ta-
nácskozásnak mind a f ran-
cia. mind a magyar résztve-

és városi pártvezetők társa- vői egybehangzóan megálla-
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az uj toiskolai 
iumot 

kollég 
A jövő év augusztusában adják át rendeltetésének a 

Szegedi Pedagógiai Főiskola új, 300 személyes, modern le-
ánykollégiumát. A 'hetven méter hosszú, 5 emeletes kollé-
gium építése 9 millió 600 ezer forintba kerül, s a berende-
zéssel együtt összesen mintegy 20 millió forint költséggel 
létesitik a fejlődő egyetemi városrésznek ezt az új, impozáns 
intézményét. Az épület földszintjén helyezik el a főiskola 
műszaki ismeretek és gyakorlatok tanszékének tanműhelyeit 
is. A Csongrád Megyei Állami Építőipari Vállalat, dolgozói 
jelenleg az épület alapozásán dolgoznak. Képünkön a fő-
iskola gyakorló iskolája mögötti telken épülő kollégium ala-
pozási munkái láthatók. 

ságában, a megyei pártbi-
zottságon. Rövid városnéző 
séta után a kora délutáni 
órákban ugyancsak a megyei 
pártbizottságon megbeszélés 
kezdődött a küldöttség tag-
jai, valamint a megye és a 
város párt-, állami és tö-
megszervezeti vezetői 
zött. A több órán át tartó 
tapasztalatcsereszerű meg-
beszélés mindvégig a legme-
legebb elvtársi, baráti lég-
körben zajlott le. Ennek so-
rán a pártépítés, a szakszer-
vezeti, az ifjúsági munka és 
a népfrontmozgalom számos 
kérdése került szóba, s a 

pították. a legteljesebb elvi 
és nézetazonosságot politikai 
tevékenységükben, elgondo-
lásaikban. 

Előkészületek a moszkvai 
béke-világkongresszusra 

A moszkvai leszerelési és 
béke-világkongresszus nem-
zetközi előkészítő bizottsága 
két napig ülésezett a svéd-
országi Eskilstunában. A bi-
zottság munkájában 40 or-
szág képviselői vettek részt. 

Mint a tanácskozásról ki-
adott közlemény rámutat , 

általános a vélemény: a'le-
szerelési egyezményt létre 
lehet és létre kell hozni. 

Az előkészítő bizottság 
egyébként július 6-án még 
egyszer összéül Moszkvában, 
hogy véglegesen kidolgozza 
a kongresszus napirendjét é« 
munkatervét. 

A megbeszélést követően 
dr. Papp Sándor elvtárs, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának póttagja, a megyei 

kö- tanács elnöke vezette végig 
a megjelenteket a megyei 
tanácsháza épületében és 
nyújtot t számukra külön is 
rövid tájékoztatást. 

A francia pártmunkás-
küldöttség ma Szegeden és 
Makón folytat ja üzemekben 
és termelőszövetkezetekben 
a pártélet tanulmányozását. 

Cél: a lakosság 
jobb ellátása 

Tanácstagok eszmecseré/e az újszegadi Haladás 
Termelőszövetkezetben 

Kedves vendégei voltak a szegfű és a rozsa mellett 
tegnap az újszegedi ha ladás a már szedés alatt álló ubór-
Termelőszövetkezetnek. Az I , ka és karalábé is. Később 
kerületi tanácstagok látogat- munka közben nézték meg a 
tak el a tsz-be, hogy meg- tsz három paprikaültető gé-
ismerkedjenek a szövetkezeti p é t 
gazdaság életével, lássák a a földeken tett séta után 
földeken folyó munkát és a a tsz ú j irodaépületének 
közös gazdálkodás módsze- klubhelyiségében 
reinek fej lődését Reggel fél 
9-kor különautóbusz vitte 
ki a harminc kerületi ta-
nácstagot Újszegedre, ahol a szövetkezet elnökének. Csi-
Fodor István, a Haladás Tsz k Ó 6 Rudolf tanácstag arról 
elnöke fogadta szívélyesen a érdeklődött, hogyan fejleszti 
vendégeket, akikkel együtt a "Haladás* állattenyészté-
eljöttek két másik termelő- s m i , y e n terv« vannak 
szövetkezet: a Felszabadulás a szövetkezetnek a város 

többen 
ket 

tettek föl kérdése* 

és a Táncsics küldöttei is. 
Fodor István rövid beveze-

tőjében elmondta, hogy 

az idén alkalmazott garan-
tált előlegfizetési módszer 
nagyon jó hatással van a 
szövetkezet tagságának 
munkakedvére. 

Elmondta azt is, hogy az 
előlegfizetés mellett a tervek 

jobb ellátása érdekében. Pi-
ros István tanácstag elmond-
ta, hogy jóleső érzéssel látta 
a szövetkezeti gazdaságban 
folyó munkát, a fejlődés je-
le i t Nyilasi Péter tanácstag 
a családtagoknak a közös 
munkába való bevonása 
iránt érdeklődött. Fodor Ist-
ván válaszában elmondta 
többek között, hogy a szö-

SSiaS 
(Somogyiné íelv.) 

túlteljesítéséért járó prémiu- vetkezet a jövőben az ex-
mot is megkapják a szövet- Port"*™ termelése mellett 
kezeti tagok annak a kultú- e g y r e t ö b b e t a k a r ttx-mékei-
rának a lefutása után, 6 0 1 b i z tos í tani 
amelyben a jó eredményt el- a város lakosságának is 
érték. Ez egyszerűbbé és és e cél ér tekében is kívánja 
zökkenőktől mentesse teszi a tovább gyarapítani, bővíteni 
premizálás lebonyolítását, kertészetét az elkövetkező 
ugyanakkor pedig szintén esztendőkben. 
ösztönzőleg hat a tagságra. . . . . .. . . . • . . 

A jol sikerült latogatás és 
Ezután a vendégek a szö- tapasztalatcsere végén Kö-

vetkezet elnökének vezetésé- rek Józsefné, a kerületi te-
véi megtekintették a gazda- nács elnökhelyettese kőszön-
ság hajtasásos kertészetének te meg a vendégek nevében 
üvegházait és melegágyait, a tsz vezetőségének, hogy le-
amelyekben dúsan pompázik hetővé tették a találkozást 


