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Munka az új gyárban 
Korszerű műhelyek, szociális helyiségek 

a fémfeldolgozóban 

A korszerű forgácsolóműhelyben az esztergapadok is 

Apró Antal 
a paprika-

leidolgozóban 
Apró Antal elvtárs, a Ma-

gyar Szocialista Munkáspárt 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Minisztertanács elnök-
helyettese néhány napos sze-
gedi látogatásai során teg-
nap délelőtt a paprikafeldol-
gozó vállalat munkájával is-
merkedett: találkozott az 
üzem dolgozóival, vezetőivel. 

Az üzemlátogatásra Apró 
Antalt elkísérte dr. Komó-
csin Mihály, a Csongrád me-
gyei pártbizottság titkára és 
dr. Perjési László, a Szeged 
városi pártbizottság első tit-
kára. 

Apró Antal elvtárs tegnap 
elutazott Budapestre. 

Pénteken a demilitarizált 
övezettől délre három térség-
ben bontakozott ki heves csa-
ta a felszabadító hadsereg 
alakulatai és amerikai egysé-
gek között. Egy saigoni szó-
vivő az amerikai csapatok 
veszteségeit ezúttal is „cse-
kélynek" minősítette, viszont 
azt állította, ho® a harcok-
ban 118 partizán halt meg. 

A szóvivő a pénteki csaták-
ról szólva kijelentette, ho® 
a jelek szerint küszöbönáll a 
partizánok általános offenzí-
vája. E®ébként Thieu elnök 
Da Nangban szintén ú ® nyi-
latkozott, h o ® a partizánok 
két-három héten belül meg-

indítják újabb általanos tá-
madássorozatukat. 

Pénteken este harcok dúl-
tak Saigontól hetven kilomé-
terre északra fekvő térségek-
ben is, ahol a bábkormány 
e®ségei partizánok csapdá-
jába estek. 

B—52-es amerikai bombá-
zó repülőgépek szombatra 
virradó éjjel né® ízben szór-
tak bombákat Saigontól 
mihdössze néhány kilométer-
re fekvő területekre. A B— 
52-esek szombaton támadták 
a kambodzsai határ közelé-
ben levő térségeket is, ahol 
feltételezéseik szerint a par-
tizánok erős állásokat építet-
tek ki. 

Csehszlo i f á k — 

román közlemény 
Prágában és Bukarestben 

közös közleményt adtak ki a 
Román Szocialista Köztársa-
ság párt- és állami küldött-
sége és a Csehszlovák Szocia-
lista Köztársaság párt- és 
kormányküldöttsége között 
folyt tár®alásokról. 

A közlemény elmondja, 
hogy a küldöttségek tájékoz-
tatták egymást a két párt és 

a két ország tevékenységéről, 
megvitatták a csehszlovák-
román e®üttműködés kérdé-
seit és kicserélték nézeteiket 
a jelenlegi nemzetközi hely-
zet, a kommunista és mun-
kásmozgalom e®es kérdései-
ről. 

Szombaton reggel Prágából 
hazaérkezett a román párt-
ás kormányküldöttség. 

A szovjet légiflotta 
A repülők ünnepe 

Mínte® kétévi áldozatos 
munkával elkészült a Szege-
di Fémfeldolgozo és Finom-
mechanikai Vállalat ú j üze-
mének első része, a Fonógyá-
ri út mellett A terveknek 
megfelelően n é ® és fél hek-
tárnyi területen képezték ki 
a vállalat ú j telephelyét; a 
®-ári szakemberek elgondo-
lása alapján, a Dunaújvárosi 
Vasmű és a Miskolci Beton-
elem®ár előre®ártott ele-
meiből saját erőből készült 
az üzem. Amint azt Dudás 
Sándor igazgató közölte, az 
ú j üzemet jórészt saját nye-
reségből az üzem építőbri-
gádjai segítségével emelték. 

Az ú j ®ár i központot a 
korszerű üzemtelepítés szem-
pontjai szerint építették. A 
központi l-es számú műhely-
ben a technológiai folyamat-
nak megfelelően helyezték el 
a forgácsoló, sajtoló, szer-
számkészítő, festő, csiszoló, 
szirtalanító és karbantartó 
műhelyeket. Fi®elmet érde-
mel az is, ho® a hegesztők 
munkahelyét a legbiztonsá-
gosabban alakították ki. Zárt, 
a fénytől is védő boxokat ké-
szítettek, amelyek megaka-
dályozzák a hegesztéssel já-
ró, egészségre ártalmas ha-
tásokat. Valamennyi üzem-
részben ú ® állították e ® -
más mellé a gépeket, ho® 
köztük kényelmes és bizton-
ságos utakat ha®tak az 
anyagszállítás, a közlekedés 
számára. Az ily módon ki-
képzett üzemi terület három-
szorosa a régi, Honvéd téri 
üzemnek. 

A fémfeldolgozó vállalat 
szakembereinek dicsérete, 
h o ® az építkezést, az átköl-
tözést termelési veszteség 
nélkül végezték el. Ezen a 
héten, az elmúlt három na-
pon összesen 60 munkagépet 
szállítottak a Honved térről 
az új üzembe. A szállítás 
alatt a termelést zavartala-
nul folytatták; a szükséges 

alkatrészekből előre tartalé-
kokat képeztek. Az eszterga-
padokat, sajtológépeket a 
szereléssel e®üt t kijavítot-
ták és átfestették, ezzel is 
kedvezőbb körülmények kö-
zött dolgozhatnak majd a 
munkások. 

A termelő üzemrészekkel 
e ® időben elkészültek a 
megfelelő szociális létesítmé-
nyek is. Az itt dolgozó 300 
munkás számára 130 szemé-
lyes női és 170 személyes fér-
fiöltözőt és fürdőt építettek. 
Az irodák csak a következő 
építési ütemben készülnek 
majd el. 

Tegnap a legfontosabb be-
rendezések már a helyükre 
kerültek az ú j üzemben; a 
Fonó®ári úti ú j ®árban 
megkezdődött a rendszeres 
termelés. Dudás Sándor arról 
is tájékoztatott, ho® az 
üzembővités nem fejeződött 

S o m o g y i K á r o l y n é fe lvéte le 

a helyükre kerültek 

be, mert a jelenleg elkészült 
I. számú üzemépület mellé a 
közeljövőben e ® hasonlót 
építenek. 

A Szovjetunióban tradició 
minden év augusztus 18-án 
ünnepelni a légiflotta nap-
j á t Ez alkalomból harminc-
öt éve rendszeresen megis-
meri a szovjet nép a repü-
lésü® eredményeit 

Függetlenül attól, h o ® a 
Szovjetunióban a korábbi-

Előkészületek 
a Lenin-évfordulóra 

A Szovjetunióban már 
folynak az előkészületek Le-
nin születése 100. évforduló-
jának méltó megünneplésére. 
Országszerte pártaktívákon 
vitatják meg a szovjet kom-
munistáknak a történelmi 
jubileummal kapcsolatos 
tennivalóit. Sok ezer ® á r és 
üzem pártszervezete vallja 
magáénak az évforduló je-
®ében megfogalmazott jel-
szót: határidő előtt, 1970. no-
vember 7-ig teljesitik a nép-
gazdaság ötéves tervét. Az 

SZKP Központi Bizottsága 
mellett működő Marxizmus— 
Leninizmus Intézet és a Po-
lityizdat (Politikai Könyv-
kiadó) öt kötetben gyűjti ösz-
sze a Leninről szóló megem-
lékezéseket. Külön érdeklő-
désre tarthat számot az Ulja-
nov-család levelezése, amely 
e®be®űj tve első ízben lát 
majd napvilágot. Megjelenik 
még több Lenin-biográfia 
és újból kiadják Lenin tudo-
mányos életrajzát. 

tói teljesen eltérő e®sége-
ket — rakéta csapatokat — 
rendszeresítettek, és a szá-
razföldi hadsereget is fel-
szerelték rakétákkal, a ha-
direpülők szerepe továbbra 
sem csökkent. 

A szovjet na®hatósugarú 
repülők, e®üttműködve a 
rakétae®ségekkel, és a ha-
ditengerészettel, bármilyen 
távolságra képesek megsem-
misítő csapást mérni az el-
lenfél szárazon és vízen ta-
lálható objektumaira. Ennek 
a légiflottának minden esz-
köz rendelkezésére áll globá-
lis. méretű harci tevékenység 
folytatására. 

A szovjet repülés vált az 
űrrepülés bölcsőjévé, olyan 
pilóták hódítottak az űrre-
pülésben, mint Gagarin, Tyi-
tov, Nyikolajev, Popovics és 
a többi űrrepülő. A repülős 
felkészítés tette lehetővé az 
első nő útját a világűrbe. 

A szovjet polgári repüles 
szintén komoly eredménye-
ket ért el. A forradalom évé-
ben a semmiből indulva, je-
lenleg 2500 rendszeres légi-
útvonalon — 500 000 km 
hosszúságban, 3500 na®obb 
lakott helységet érintve re-
pülnek a szovjet polgári gé-
pek. 

Algériai 
m!.iiszter 

Budapesten 
Szombaton délután dr. Aj-

tai Miklós, a Minisztertanács 
elnökhelyettese sportvezetők 
jelenlétében fogadta Abdelk-
rim Benmahmoud, az Algé-
riai Demokratikus és Népi 
Köztársaság ifjúsági és sport-
miniszterének vezetésével 
hazánkban tartózkodó algéri-
ai küldöttséget. 

Szombaton délelőtt Egri 
Gyula, az MTS Országos Ta-
nácsának elnöke fogadta Ab-
delkrlm Benmahrhoudot. A 

! megbeszélésen jelen volt Bí-
ró Mihály es Csanádi Árpád, 
az MTS OT elnökhelyettese. 

Csongrád ünnepe 
Nagyszabású mezőgazdasági kiállítás 

mm® 

Az augusztus 11-től 20-ig 
tartó csongrádi napok kereté-
ben tegnap délelőtt jeles 
eseményre került sor Csong-
rádon. Megnyílt a helybeli és 
a szentesi termelőszövetkeze-
tek, állami vállalatok, va-
dásztársaságok közös kiállí-
tása. Ebből az alkalomból a 
Szentes Térsége Mezőgazda-
sági Termelőszövetkezetek 
Területi Szövetsége ünnepi 
küldöttközgyűlést rendezett 
a Szabadság filmszínházban. 
Ezen megjelent, és beszédet 
mondott dr. K. N a ® Sándor, 
a Termelőszövetkezetek Or-
szágos Tanácsának főtitkára. 
K ül ön köszöntötte a Szentes, 
Csongrád vidéki tsz-ek je-
lenlevő veterán szövetkezeti 
gazdait, akik húsz évvel ez-

előtt elsőként mint alapító 
tagok léptek a közös gazdál-
kodás útjára. S két évtizedes 
kemény, kitartó munkájuk 
beérlelte nagyszerű ®ümöl-
csét. Méltán tekinthetik 
őket példaképüknek a körzet 
fiatal szövetkezeti gazdái. 

A jubileumi ünnepet ülő 
küldöttközgyűlés után a vá-
ros vendégei és a gazdák 
megtekintették a kiállítást. 
Itt N a ® Imre, a városi ta-
nács vb elnökhelyettese el-
mondta, h o ® a jövőt illető-
en is komoly terveik vannak 
a kiállítással; dél-alföldi me-
zőgazdasági tájkiállítássa 
szeretnék fejleszteni ezt a ren-
dezvényt. Mar e célból hívták 
meg ide az idén a szentesi 
szövetkezet: gazdaságokat is. 

Utasszáiiuo repülök 

Szovjet harcigép, a hangsebességnél gyorsabban repül 


