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Növekvő árucsere 
a szocialista országokkal 

Külkereskedelmünk legfőbb partnerei-
vel, az európai szocialista országok zömé-
vel az év hátralevő részében kctik meg 
cz 1969-re vonatkozó államközi szerződé-
seket. Ezek előkészületeiről dr. Bíró Jó-
zsef miniszter tájékoztatott. 

Várhatóan a jövő évben is folytatódik 
gazdasági kapcsolataink dinamikus fejlő-
dése és népgazdaságunk importszükség-
leteiből kiindulva az 1968. évi forgalom-
nak 9—10 százalékos növekedésével szá-
molhatunk. 

Ez egyébként a hosszúlejáratú árucse-
reforgalmi megállapodások 1969-re kitű-
zött előirányzatainak mintegy 10 száza-
lékos növekedését is jelenti. 

— Elsők között kezdi meg tárgyalásait 
kormánydelegációnk a szovjet partnerek-
kel. A tárgyalások október elején, Buda-
pesten kezdődnek, majd Moszkvában 

folytatódnak. A tárgyalásokat megelőző-
en, a mar kialakult gyakorlatnak meg-
felelően. igénylistát cseréltünk, ezek tar-
talmazzák azoknak az áruknak a jegyze-
két, mennyiségét, amelyeket vállalataink 
egymástól kívánnak beszerezni. Legna-
gyobb kereskedelmi partnerünkkel, a 
Szovjetunióval — amellyel összes külke-
reskedelmi forgalmunknak mintegy 36 
százaléka bonyolódik — a hosszúlejáratú 
szerződést szintén olyan alapnak tekint-
jük. amely lehetőséget ad gazdasági kap-
csolatainknak a tervezettnél gyorsabb 
ütemű fejlesztésére. A magyar—szovjet 
árucsere értéke tavaly 1 milliárd rubel 
körül volt, erre az évre 1,2 milliárd ru-
beles forgalmat terveztünk. Árucserénk 
az idén mintegy 20 százalékkal haladja 
meg a hosszúlejáratú szerződésben elő-
irányzottat. 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

Csatorna, uszoda, 
víztorony 

Szeged város csatornaháló-
zatának legnagyobb mértékű 
bővítését jelenti a Móraváros 
—Rókus közötti főgyűjtő 
megépítése. Ennek a nagy-
méretű csatornaépítésnek je-
lenleg az első szakaszát vég-
zik az alsóvárosi temetőtől a 
Tolbuhin sugárútig. A máso-
dik szakasz a két sugárút 
Tolbuhin és Kossuth Lajos 
sugárutak) közötti részen ké-
szül el, majd a harmadik 
szakasz tovább halad a kül-
ső nyugati iparkörzet térsé-
gébe. 

Mivel az utolsó negyedév-
be léptünk, érdemes rövid 
sétát tenni ezen az építkezé-
sen, hogyan állnak, elvég-
zik-e azt, amire vállalkoztak 
ebben az esztendőben. A 
KEVIÉP szegedi építésveze-
tőségének dogozói egyidőben 
három munkahelyen találha-
tók: a csatornánál, az újsze-
gedi uszodánál és az egye-
temi klinikák termálkútjánál . 
Honti József mérnök, mind a 
három munkaterületről tá jé-
koztatást ado t t 

A csatorna átmérője 2 mé-
ter és 70 centiméter. Ilyen 
nagy átmérőjű földalatti ve-
zetéket Szegeden még nem 
építettek, ebben a csatorná-
ban egy kisebb személygép-
kocsi nyugodtan közlekedhet-
ne. Csupán a Kolozsvári tér-
től szűkül valamelyest mind-
össze 10 centimétert. 

Az építés során a helyszí-
nen készítik a betongyűrűt 
amely 5—6 méter mélységben 
fut . Érdemes néhány adattal 
illusztrálni az anyagszükség-
letet: 1 folyóméter csatorna 
megépítésénél 22 köbméter 
földet kell eltávolítani gép. 
pel és kézierővel. Az egymé-
teres szakaszon 6 köbméter 
betont és 8 mázsa vasanya-
got hasznának fel. 

Az építők eddig elmaradás-
sal küzködtek, mert kevés 
volt a szakemberük, gyenge 
a felszereltség és néha aka-
dozott az anyagellátás is. 
Annak érdekében, hogy év 
végére megszüntessék a le-
maradásukat, ú j munkahe-
lyet „nyitottak" a csatorna 
nyomvonalában, A Kolozs-
vári téren is elindult az 
építkezés a Tolbuhin sugár-
út irányába. Ugyanakkor 
technológiai vonatkozásban is 
újítottak. Gördülő zsaluzó-
rendszert alkalmaznak, amely 
biztosítja az állandó előre-
haladást. A zsaluzó berende-
zés keskenyvágányú sínpá-
ron halad előre, lényegében 
azonos elvek érvényesülnek, 
mint a magasházak építésé-
nél használatos csúszó-zsalu-
zásnál. 

A másik jelentős munka 
Üjszegeden folyik, a volt 
UTC-pálya helyén építik fel 
— mint ismeretes — Szeged 
leendő fedett uszodáját, ame-
lyet Dávid Károly Kossuth-
díjas mérnök tervezett, s 
szinte egyedüli megoldású 
lesz az országban, mert a 
medence a föld szintje felett 
2,60 méter magasban helyez-
kedik el. 

Az uszodánál komoly ala-
pozási munkát kellett elvé-
gezni. Ezt, vagyis a „föld 
alatt i" munkát befejezték: 
148 darab cölöpöt helyeztek 
el 12,30 méteres mélységbe. 
Ezeken a cölpökön nyugszik 
majd a nagyméretű épít-
mény. A 148 darab cölöpöt 
speciális gerenda ráccsal kö-
tötték össze, hogy az épület 
„együtt dolgozzon". 

A felszínen is látható már 
a munka nyoma. Mind két 
oldalon hatalmas betontöm-
bök, gyámok készültek, ame-
lyekre az íves kiképzésű vas 
tetőszerkezet támaszkodik. 

A KEVIÉP szegedi „stáb-
ja" az egyetemi klinikák épü-
leteibe termálvizet szállító 
vezetékeket épít, ahol majd 
fűtés céljaira használják a 
korábban fú r t termálkút vi-
zét. 

A közeljövőben újabb fel-
adatot is vállalnak. A Szege-
di Konzervgyár területén víz-
tornyot építenek csúszó-zsa-
lus megoldással. Az építés-
vezetőségen elmondták, hogy 
bíznak önmagukban és talán 
sikerül az elmaradásokat de-
cember végére megszüntetni. 
De gyorsan is haladhatnának, 
ha lenne elegendő szakmun-
kásuk. S — ezt ugyan nem 
ők mondták, hanem az ú j -
ságíró mondja — talán Sze-
ged sportoló ifjúsága is segít-
séget nyúj thatna az újszegedi 
fedett uszoda építkezésénél. 
Annak idején, amikor a Nép-
stadiont építették a sportoló 
fiatalság jelentős társadalmi 
munkát végzett és hozzájá-
rult ahhoz, hogy a tervezett-
nél korábban elkészült a sta-
dion. A szegediek is megpró-
bálhatnák. 

G. I. 

Föld körüli pályán 
a Kozmosz—244 

A Szovjetunióban szerdán 
földkörüli pályára bocsátot-
ták a Kozmosz—244 jelzésű 
mesterséges holdat. A fedél-
zetén elhelyezett tudományos 
készülékek folytatják a vi-
lágűr kutatását. 

Enyedi Zoltán felvételei 

Rögtönzött munkásgyűlés a konzervgyárban 

58. évfolyam, 232. szám Ára: 70 fillér Csütörtök, 1968. október 3. 

Szegeden 
Városunk vendége volt az előkészítő 
bizottság budapesti tanácskozásán részt vett 
szovjet pártdalegáció 

szőntött. Az üdvözlő szavak-
ra K. F. Katusev, az SZKP 
Központi Bizottságának tit-
kára válaszolt. Ezután az 
üzemrészeket tekintették 
meg a szovjet vendégek. A 
sűrítő üzemrészben az üzem 
dolgozóinak népes csoportja 
virágcsokrokkal fogadta őket, 
és arra kérték a szovjet veze-
tőket a szocialista brigádok 
tagjai, hogy brigádjaik, a 
Mező Imre, Petőfi, Pasteur 
naplójába jegyezzenek be 
néhány sort. Hasonló jelenet 
játszódott le a főzelékgyártó 
üzemrészben. Itt a November 

7„ a Gera Sándor szocialista 
brigádok tagjai fogták körbe 
a vendégeket és köszöntötték 
őket forró szeretettel. A gyü-
mölcsfeldolgozó üzemrészben 
pillanatok alatt összesereg-
leltek a munkások, rögtön-
zött emelvényt készítettek, 
majd arra kérték a szovjet és 
magyar pártvezetőket, hogy 
mondják el, miről tanácskoz-
tak Budapesten. Itt B. N. 
Fonomarjov, az SZKP Köz-
ponti Bizottságának titkára 
mondott beszédet. Mindenek-
előtt átadta a Szovjetunió 
Kommunista Párt ja , a 

Szerdán délután Szegedre 
látogattak a kommunista és 
munkáspártok nemzetközi ta-
nácskozását előkészítő bizott-
ság ülésén részt vett SZKP-
delegáció tagjai, B. N. Pono-
marjov, az SZKP ti tkára ve-
zetésével. Szegedi ú t jukra 
elkísérte a szovjet vendége-
ket Komócsin Zoltán, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagja, a Központi Bi-
zottság titkára. A delegáció 
tagjai Szegeden először az 
MSZMP Csongrád megyei bi-
zottságát keresték fel. Itt 
Győri Imre, az MSZMP KB 
tagja, a megyei pártbizottság 
első t i tkára és dr. Perjési 
László, a Szeged városi párt-

bizottság első ti tkára fogadta 
őket. A délutáni órákban a 
vendégek városnéző sétára 
indultak Győri Imre és dr. 
Perjési László kíséretében. 
Megtekintették Szeged neve-
zetes épületeit, ellátogattak a 
Dóm térre, a Szegedi Szabad-
téri Játékok színhelyére, 
majd hajóval kirándulásra 
indultak á Tiszán. A késő 
délutáni órákban a Szegedi 
Konzervgyárba látogattak. 
Az üzem bejáratánál a vál-
lalat vezetői, dr. Ábrahám 
Antalné igazgató, Bódis Jó-
zsef párttitkár, Pócz Nagy 
Jánosné, a szakszervezeti bi-
zottság titkára, Farkas János, 
az üzem főmérnöke és i f j . 
Bagó János, a KISZ-szervezet 
t i tkára fogadták a vendége-
ket, akiket az üzem dolgozói 
nevében Bódis József kö-

A szovjet vendégek megyei és szegedi vezetők társaságában a Lenin-szobor előt t 

moszkvai dolgozók forró üd-
vözletét a konzervgyári mun-
kásoknak. Méltatta a kom-
munista és munkáspártok 
nemzetközi tanácskozását 
előkészítő bizottság ülésének 
jelentőségét. 

Ezt követően Komócsin 
Zoltán elvtárs elismeréssel 
szólt a Szovjetunió Kommu-
nista Pár t ja és a budapesti 
tanácskozáson részt vett de-
legációk tevékenységéről, 
majd átadta a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Központi 
Bizottsága, s Kádár János 
elvtárs üdvözletét a Szegedi 
Konzervgyár dolgozóinak. 

A konzervgyári munkás-
gyűlés után a szovjet és ma-
gyar vendégek elbúcsúztak a 
konzervgyáriaktól és az Űj 
Élet Termelőszövetkezetbe 
látogattak. It t Nagy István, 
a termelőszövetkezet elnöke, 
s a szövetkezet más vezetői 
fogadták a vendégeket. 
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