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Több gép már három műszakban 
dolgozik a gumigyárban 

A nagy szegedi 
beruházásokról 

jelentjük 

Tíz hónap alatt száz új 
családi ház épült a járásban 
413 család kapóit építési engedélyt — 253-an űj lelket 

vásárolták 
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! 
Gromiko beszéde Áfadiák az idei 

az ENSZ-ben Rózsa Ferenc-díjakat 
• 

A népgazdaság aranyai 
At élelmiszerek AKISZ-kongresszus 
csomagolásáról Küldötteiről 

S P O R T O L D A L 

A Cbongrád megyei Építő-

ipari Vállalat dolgozói, 

miután már teljesítették, sőt 

túlteljesítették a gumigyár! 

építkezésen évi tervültet, el-

vonultak a születő üzeni terii-

leteral. Az élet azonban nem 

•zűnt meg a gyárben. 

• A múlt hét szombatján' ve-

tettek be a nagycsarnokban 

felállított és működő néhány 

.gép mellett a rendszeres, há-

rem műszakos munkaidőt. 

Működik egy Buzuluk, cseh 

gyártmányú folyamatos vul-

i«nizáló gép, mely típusból 

» második elektromos aaere-

lésén dolgoznak jelenleg. 

Megérkeztek a német szere-

lők, és így a hónap közepére 

készülnek el a VEB kalander 

besaereiésével, 6 ezzel egy-

idejűleg a jelenleg is műkö-
dőképes húrom hengerszék 
mellé még négyet adnak át, 

A nagy csarnok melletti te-
remben, a koromtárolók, ada-
golók alatt megkezdték « 
hengerosztály gépeinek szere-
lését. Jelenleg a Bumbury 
gyártmányú hengerszék be-
szerelésén dolgoznak, amely 

a gumigyártáshoz szükséges 

alapanyagok őrlését, bekeve-

rését végzri majd. Az új üzem 
többi gépe a jövő év elején 
érkezik meg a telepre, a vál-

lalat budapesti gyárrészlegc-

ből. 

A már meglévő gépparkkal 

az üzemben hevedert, műszki 

lemezeket, szigetelő szőnye-

get, rugós vagy kísérőszövetet 

gyártanak. E hét végére el-

készülnek a nagycsarnok fű-
téshálózatának beszerelésével, 
s mivel már a gyáregység 

területén van a jelenlegi 

cikkek gyártásához szükséges 

nagyobb mennyiségű alap-

anyag, minden lehetőség 

megvan arra, hogy „teljes 

kapacitással" dolgozhasson az 

üzem. 

Talpán áll a századik 
gytíríísfonó a textilmüvekben 

A Pamutnyomóapari Válla-

lat szegedi gyáregységében a 

szövő üzemrész felépítésével 

egyidejűleg szükségessé vált 

az előzőleg már működő fono-

da rekonstrukciója is. A fono-

da bővítése során — mint arról 

lapunkban rendszeresen be-

beszámoltunk — több új gép 

érkezett az üzembe. Hogy eze-

ket a „jövevényeket'' elhe-

lyezzék, már közel fél éve 

hozzákezdtek a terem bővíté-

séhez. 

Az új gépek beszerelése, a 

mór meglévők áthelyezése, 

átalakítása nagy feladatot ró 

a fonoda kollektívájára is. A 

szerelők szorgalmas munká-

ját dicséri, hogy az előzetes 

terveknek megfelelő ütemben 

haladtak a gépek átadásával. 

A múlt hét végén jubileu-

mot ünnepeihetet: a ionod a 

közössége. A rekonstrukció 

folyamán -110 új. gyűrűsfonó 

gépet kapott az üzemrész. 

Ezek közül a gyürüsfonógé-

pek közül talpra állították a 

szerelők. 

ffij&^r" * "" 

A szabadságukért küzdő 
népek mellett áll a világ 

Afroázsiai szolidaritási nagygyűlés Budapesten 

(Licbniann felvételei) 

* gumigyárban ebben a* évben építette fel a Csongrád megyei Építőipari Vállalat 
»r ügynevezett szövetkenö — kezdeti feldolgozó üzemrész — épületét. Az uj eptilet 

stílusával szépen igazodik az épülő üzem kepéhez 

Az afroaesSai Molidaritási 
bizottság, a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa és az Or-
szágos Béketartács héitfőn 
afroázsiai szolidaritási nagy-
gyűlést rendezett a Láng 
Gépgyárban. Megjeleni, s az 
elnökségben foglalt helyet 
Komócsin Zoltán és Nemes 
Dezső, az MSZMP Politikái 
Bizottságának tagjai, a lö-
megszervezetek, valamint a 
Magyarországon tanuló kül-
földi diákok képviselői. Ros-
tás István, az afroázsiai szo-
lidaritási bizottság alelnöke 
nyitotta meg a tanácskozást, 
majd Karakas László, a 
Szakszervezetek Országos 
Tanácsának titkára lépett a 
mikrofonhoz. 

— Kongóban és Dél-Viet-
nam ban a technika minden 
vívmányával fölszerelt, 

imperialista zsoldosok ti-
zedelik a hős szabadság-
harcosok sorait 

— kezdte beszédét, majd 
écse telte a mérhetetlen 
szenvedéseket. amelyeket 
Csőmbe zsoldosai zúdítottak 
a kongói népre. 

— Kongó népe tudhatja 
és tudja is — folytatta —, 
hegy nir.es egyedül: mellette 
áll a világ jobbik fele. Vele 
éreznek ós mellette vannak 
a szocialista országok népei, 
kormányai, mint ahogy az 
a magyar parlament legutób-
bi ülésén is kifejezésre ju-
tott. Támogatja őket a világ 
dolgozóinak . nagy serege is. 

Ezután arról beszólt, hogy 
az agresszió világméretű til-
takozást váltott. kJ. amely 

meghátrálásra. »». einier-
nyésök kivonására kény-

I sz,érttette ar a/rrcsszorekat. 
' A monopóliumok urai azon -
ban mindent, elkövetnek, 
hogy Afrikában és mástfti 
feltartóztassák a szabadság-
harcosokat.. Meg akarják ál-
lítani ?.z argolai, a portugál-
guineai hazafiakat. hátrál-
tatni akarják -az adeni nép 
hős harcát, fokozzák akna-
munkájukat a bvazza viliéi 
Kongói Köztársaság ellen, 
amelynek népe az antiimpe-
i-ialista forradalom útját vá-
lasztolta A 14 millió lakosú 
Dél-Vietnamban tíOO OÓO-res 
hadsereget tartanak fenn, 

rmgjy hadikikötőt é» t l l k»-
toinai repülőteret építettek, 
hogy letörjék a nép szabad-
ságmozgalmát. 

Az egymást válló lakáj-
kormányok tűzxel-vassal 
irtják a hazafiakat. 

Do Dél-Vietnam hős népe 
ellenáll és nagy áldozatokat 
vállalva új meg új győzel-
met arat a függetlenségi harc 
ütközeteiben. A józanabb 
imperialista politikusok is 
látják, hogy Washington 
számára Dél-Vietnamban 
nincs katonai megoldás. 

— A magyar szervezett-
dolgozók felemelik szavukat 
a hős kongói nép, az afri-
kai földrész függetlenségé-
ért, és a szabadságukért küz-
dő milliók mellett 

Együttérzünk a fajgyűlölő 
gyarmatosítók ellen hősie-
sen kii/dó dél-afrikai és 
ilél-rodcziai hazafiakkal, 
— E nagygyűlésről is forró 

szolidaritásunkról ós együtt-
érzésünkről biztosítjuk a 
függetlenségükért küzdő af-
rikai és ázsiai népeket. 
Egyek vagyunk velük , har-
cukban. El a kezekkel Kongó-
tól, Dél-Vietnamtól! Éljen a 
népek szabadsága, éljen a 
béke! — fejezte - be a nagy-

gyűlés részvevőinek nagy 
tapsa közben Kávakas Lász-
ló. 

Ezután dr. Dezséry László, 
az Országos Béketanács fő-
titkára' emelkedett szólásra. 

Ezután a nagygyűlés me-
leg ünneplése közben Anrt-
bitlio Odundo, a. Magyaror-
szágon tanuló afrikai diákok 
szövetségének elnöke szólah 
fel. Végül Majoros Aéidrá*. 
a Láng Gépgyár egyik szo-
cialista brigádjának vezetője 
lépett a mikrofonhoz. 

— Úgy érzem, hogy nagy-
gyűlésünk az egész magyar 
nép véleményét, egységes 
akaratát fejezi ki. amikor 
forró szolidaritásáról bizto-
sítja Afrika ós Ázsia öntu-
datra ébredő lakóit. Javaslom: 
az afroázsiai szolidaritási 
bizottság juttassa el nagy-
gyűlésünk tiltakozását az 
agresszorokhoz, adjon han-
got követelésünknek: szün-
tessék be a vérengzéseket, 
távolítsák el a zsoldosaikat, 
mert a történelem kereke 
nem lehet visszaforgatni. 

A nagygyűlés részvevői 
egyhangúlag elfogadták Ma-
joros András javaslatát. -A 
demonstráció Rostás István 
zárszavával ért véget. (MTI) 

LuuU l-umuinbít, a mártírhalált halt rbo kongói mi-
niszterelnök fivéréit — mint már jelentettük — a Leo-
póMvIlle-i repülőtérre történt megérkezése után fegvye-
rt* katonák vették körül és letartóztatták. Lftartózliwe-

» ntán ismeretlen helyre vitték. 

Munka közben a cseh gyártmányú folyamatos vulkanizálógép 

Községeink arculatai já-
rasszer.te sok új lakóház fia-
talítja. Az idén október 30-
ig ujabb 100. lakás befejezé-
séi jelentették a községek a 
járási tanács építési és köz-
lekedési csoportjának. Vala-
mennyiben Villany, 16-boii 
fürdőszoba van, 14 pedig 
csatornával ellátott. Az OTP 
október végéig 253 telkét 
adott el a járási fészekra-
kóknak. A községi tanácsok 
Bordányban, Deszken, Do-
rnasaéken, Pusztamérgesen, 
Röszkén, Szat.ymazon, Zá-
kányszéken egyaránt igye-
keznek a lega! kalhtasabb 
helyen kijelölni a házépí-
tésre váró (elkeltet, ott. ahol 
kedvezők a teljes köajnhüve-
sítési fettételek és harmoni-
kusan illeszkednek bele a 
megtervezett községrendé. 
$zeti képbe. Kisteleken pél-
dául új centrumot teremte-
nek azzal, hogy a tanács a 
gimnázium környékén két 

.területei - jelöli,ki emeletes 
lakóházak építésére. Baláá-
.tyán az új iskola, orvosi 
rendelő és gyógyszertár, va-
lamint a tervezett vendéglő 
^építésé hasonló célt szolgál. 

A családi házépítők több-
sége OTP-kölrsönnél gazdál-
kodik. A tavajy járásunkban 
177 személy 8 millió 170 
ezer foririf, áz idén (október 
végéig) pedig 134-en 6 mil-
lió 365 ezer forint kölcsönt 
vejtek m fel házépítésre. 

Járásúnk 15 éves lakás-
fejletótési terve előírja, hogv 
évenként 350 családi és 60 
fakrés: es társasházat kell 
ferépíteni. Az önálló magán-
házakkal nincs is baj, az 
idén is 413 építési engedélyt 
adott ki a járási tanács il-
letékes csoportja. A társas-
házak születése azonbán 'va-
lú&ágos vajúdás. Csupán Kis-
teleken épül egy. A tervtel-
jetnfés tehát 15 százalékos. 

•Mi aii oka? Mari Peter. az 
építési' és közlekedési cso-
port vezetője elmondotta-
bogy közmüvesitési csator-
názási problémák, s nem 
utolsósorban a „tarsastól" 
•való icíegeiik^des akadályoz-
za. Kiskundcrozamán példá-
ul évek óta szervezik —- si-
kertelenül. Most Mórahal-
mon kedvező a kilátás tár 
sasház építésre. Járásunk 8 
községében — Algyőn. Kis-
teleken, Mórahalmon, Sán-
dorfulváji, Ki.skundcaozsiiwn. 
Tápén. Szóregen és Röszkén 
— magasépítést terveznek a 
jövőre. A községi tanácsok 

több. ügyszeretettel és ' meg. 

győző számvetéssel hirdessék 
a lakosság körében a társas 
ház előnyeit. így ugyanis 
fürdőszobái, villanyboyleres. 
villanytűzhelyei othont kap 
a család, s a közművesítés 
is sokkal olcsóbban és kcmti-
ryebben megoldható. 


