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Párt-
küldött-
ségek 
elutazása 

Elutazott Budapestről az 
Amerikai Egyesült Államok 
Kommunista Pár t j a , az 
Ausztráliai Kommunista 
Párt , a Bolíviai Kommunista 
Párt , a Brazil Kommunista 
Párt, a Chilei Kommunista 
i art, az Ecuadori Kommu-
nista Párt , a Görög Kommu-

nista Párt , a Guatemalai 
Munkáspárt , az Indiai Kom-
munista Párt , az Iráni Nép-
párt , Szíria Kommunista 
Pár t ja , az Uruguayi Kommu-
nista Pá r t és a Venezuelai 
Kommunista Pár t küldött-

ige. A delegációk részt vet-
tek a kommunista és mun-
káspártok nemzetközi tanács-
kozását előkészítő bizottsá-
gok és munkacsoportok ülé-
sein. 

Újjászületett a vasöntöde 
Félautomata gépek — 52 milliós 

termelés — További korszerűsítés 
A Szegedi Vasöntöde fenn-

állása óta az elmúlt másfél 
év alat t fej lődött a legtöb-
bet. Mint köztudomású, 

több mint 50 millió forin-
tos költséggel 

az üzemet teljesen átalakí-
tották. A nagy munka, igaz, 
ma sem fejeződött be, de az 
ú j berendezés az ősszel, 
szeptember elején m á r meg-
kezdte a t e rmelés t A bo-
nyolult, több mint tízféle 
szakipari vállalkozó által 
végrehaj tot t rekonstrukció-
ról, az első hónap tapaszta-
latairól Bódi László, a sze-
gedi öntöde igazgatója adott 
tájékoztatót. Elmondta, hogy 
az ú j berendezések, gépek 
bevál t ják a hozzájuk fűzött 
reményeket. 

A szegedi vasöntöde évti-
zedekig Magyarország egyik 
legelmaradottabb üzeme volt. 
A legtöbb műveletet kézzel 
végezték a dolgozók, főként 
nehéz fizikai munkával . A 
helyzet teljesen megválto-
zo t t 

Az újjáépített tágas nagy-
csarnokban az NDK-ból 
vásárolt gépek helyettesí-
tik a munkáskezeket: 

gépek segítik a formakészí-
tést, az anyagmozgatást 80 
százalékban konvejor sorok 
végzik. A legfáradságosabb 
el járást — a homokelőkészí-
tést — ugyancsak gépekkel 
oldották meg; a munkahe-
lyekhez szállítószalagon é r -
kezik a szükséges formázó-
anyag. Nagy gondot fordítot-
tak a gazdaságos termelésre: 
a már emiitett homokmű 
olyan segédeszközökkel van 
felszerelve, amely a fo rmá-
zás mellett lehulló homokot 
újból felhasználhatóvá teszi. 
Az üzem egészségre egyik 
legveszélyesebb munkahelye 
a tisztítórészleg volt, ahol a 
dolgozók kézi eszközökkel 
tisztították meg a fr iss önt-
vényeket. Ma az öntőcsarnok 
mellett tágas teremben 

automata tisztítóberendezés 
működik, 

amelyben rövid idő alatt bo-
nyolí t ják le ezt a munka-
műveletet ; az embereket itt 
is hasznos szállítóberendezé-
sek segítik. 

Az ú j technológia, az ú j 
berendezések nagyobb fel-
adatok elé á l l í t ják az öntö-
de munkásai t és vezetőit 
e g y a r á n t A megváltozott 

A városi tanács meghatározta 
a kultúrpolitikai feladatokat 

Befejeződött a kétnapos tanácsi ülésszak 

Igen komoly, felelősségtel-
jes munká t végzett a Szeged 
városi tanács kétnapos ülés-
szaka. Az első napon Szeged 
általános rendezési tervét vi-
tat ta és hagyta jóvá, tegnap 
pedig Szeged kultúrpoli t ikai 
feladatairól tárgyalt . Ennek a 
témának a jelentőségét az fe-
jezi ki legjobban, hogy ka-
matait szintén esztendőkre 
ígéri. Valóságos tanulmányt 
terjesztet t ugyanis a műve-
lődésügyi osztály a tanács 
elé, amely tartalmazza a kul-
turális élet minden ágában 
időszerű és várható feladato-
kat. Ennek megfelelően igen 
széles körű volt a részvétel 
és a vita is. Részt vett a t a -
nácsülésen Siklós János, a 
Csongrád megyei pártbizott-
ság ti tkára. dr. Perjési 
László, a Szeged városi pár t -
bizottság első t i tkára, Sípos 
Géza, a városi pártbizottság 
t i tkára, Szeged mindhárom 
országgyűlési képviselője, Bí-
ró Vera, a Művelődésügyi 
Minisztérium főosztály-ve-
zetője, s valamennyi jelen-
tős szegedi tudományos, kul -
turális intézmény képvise-
lője. 

A Kovács József osztály-
vezető által előterjesztett 
anyag olyan sokoldalú és 
gazdag, hogy részletes ismer-
tetése egy tudósításban re-
ménytelen vállalkozás lenne. 
A vita szelleme és ta r ta lma 
szintén ehhez igazodott. A 
tanácstagok közül felszólalt 
Sinkó György. Sz. Simon 
István, dr. Török László, 
Nitsinger Gyula és Hofge-
sang Pé ter : a meghívottak 
közül Siklós János, dr. 
Szendrei János, a Tanárkép-
ző Fő'skola igazgatója. Bíró 
Vera, Ándrrsy Lajos, a Ti-
szatáj főszerkesztője és dr. 
Kemenes Béla, a József At-
tila Tudományegyetem rek-
torhelyettese. A vita össze-
foglalása után a témához 
Papp Gyula vb-elnökhelyet-
tes mondott zárszót. 

A tanács megtárgyalta a 

szegedi cipőgyár tá jékozta-
tó jelentését a vállalat mun-
kájáról , ma jd előterjeszté-
seket, javaslatokat. Ezek so-
rán elfogadta Árvái József-
nek, a városi tanács volt vb-
elnökhelyettesének tanács-
tagságáról és végrehaj tó bi-
zottsági tagságáról való le-
mondását, minthogy őt az 
Építési és Városfejlesztési 
Minisztérium főosztály-veze-
tőjévé nevezték ki és így 
előző megbízatásának már 
nem tud eleget tenni. A ta-
nács köszönetét fejezte ki 
Árvái elvtársnak itt végzett 
eredményes munká jáé r t . 

A tegnapi ülésről — 
amely egy interpellációval 
fejeződött be — alábbiakban 
ismertet jük a tanács határo-
zatát a legfontosabb kul túr-
politikai feladatokról: 

A testület úgy döntött, 
hogy az előterjesztést — me-
lyet e l ju t ta tnak m a j d va-
lamennyi szegedi kul turál is 
intézmény és tömegszervezet 
vezetőinek is — elfogadja a 
kultúrpolit ikai tevékenység 
a lapjául és utas í t ja a végre-
ható bizottságot, hogy szak-
igazgatási szervei ú t j án az 
érdekelt társadalmi és tö-
megszervezetekkel együt tmű-
ködve gondoskodjék a meg-
fogalmazott feladatok foko-
zatos megvalósításáról. 
Ugyanakkor a feladatok kö-
zül a tanács jó néhányat ki-
emelt fontosságuk és sürgős-
ségük alapján. A legfonto-
sabb tennivalók körét a kö-
vetkezőkben határozta meg: 

— A gyermekgondozási se-
gély bevezetése, illetve az 
óvodai felvételi korha tár 

módosítása miatt növeked-
nek az igények az óvodai fel-
vétel iránt. Ezek kielégíté-
séről a lehetőségekhez ké-
pest maximálisan gondoskod-
ni kell Szegeden is. 

— A középfokú oktatás-
ban — a gimnáziumi tovább-
tanulás jelenlegi arányainak 
megtartása mellett — min-
denekelőtt a szakmai képzést 

nyújtó középfokú iskolákat 
kell továbbfejleszteni, külö-
nös tekintettel az ola jbányá-
szat és a vegyipar szakem-
ber-szükségleteire. Ez Szege-
den csak úgy oldható meg, 
ha az érdekelt szaktárcáktól 
megkapja a város a segítsé-
get a tantermek és a kollé-
giumi férőhelyek bővítésé-
hez. 

— A Szegedi Nemzeti 
Színház felúj í tása már nem 
tűr halasztást, éppen ezért 
el kell hárítani azokat az 
akadályokat, amelyek a fel-
újítás útjában vannak. Meg 
kell szereznünk a szükséges 
pénzügyi fedezetet és építési 
kapaci tás t . 

— A tanács szükségesnek 
tar t ja , hpgy a negyedik öt-
éves terv időszakában olyan 
objektum épüljön fel. amely-
ben korszerű körülmények 
között lehet elhelyezni a So-
mogyi Könyvtárat, az Egye-
temi Könyvtárat és a szege-
di levéltárat. Ennek az épü-
letnek a helyét a városterve-
zők a Dóm téren jelölték ki. 
a tér építészeti egységét za-
varó földszintes, korszerűtlen 
épületek por tá ján . 

— A zenei élet továbbfej-
lesztése sürgeti önálló szege-
di hangversenyzenekar létre-
hozását, ezért az illetékes 
központi szervek megfelelő 
anyagi támogatása esetén a 
tanács ennek a fe ladatnak a 
megoldását is magára vállal-
ja. 

— A Szegeden élő művé-
szek élet- és munkakörülmé-
nyeinek további javítása ér-
dekében a tanács elhatároz-
ta, hogy a már korábban is 
határozatban pártolt képző-
művészeti alkotóházat és szi-
nészházat 1969-ben létre kell 
hozni. Az alkotómunkát a 
Magyar Tanácsköztársaság 
kikiáltásának 50., és hazánk 
felszabadulásának 25. évfor-
dulója tiszteletére pályadí-
jakkal és művészeti díjakkal 
is serkenteni kívánja. 

munkarend szerint reggel 6 
óra után megcsapolják a 
kemencéket, s az öntés a 
második műszak végéig, 22 
óráig t a r t Bármilyen üzem-
zavar komoly gondokat, je-
lentős károkat .okozhatna, 
ezért különösen fontos a kor-
szerű fé lautomata berende-
zések irányítása, az anyag-
ellátás, a munka megszer-
vezése. Bódi László azt is 
elmondta, hogy szinte újból 
kell tanulni a legtöbb mű-
veletet. 

Szükség is van a gépek 
termelékeny, gazdaságos 
munkájá ra , hiszen 

az idén már ötezer tonna 
vasöntvényt kell készíteni 
a szegedi üzemben. 

Jövőre előreláthatólag to-
vább növekszik a termelés, 
s ér téke egy esztendő alat t 
meghaladja m a j d az 52 mil-
lió forintot. A szegedi öntö-
de — az ú j gazdasági me-
chanizmus lehetőségeit f i -
gyelembe véve — ú j felada-
tokkal is próbálkozik. A ki-
bővített gépműhelyben for-
gácsolással a nyers öntvé-
nyeket megmunkál ják, pél-
dául gázégőket készítenek, a 
Bajai Villamossági Művek 
részére búvárszivattyú önt-
vény-alkatrészeket gyárta-
nak. Jövőre ez a tevékeny-
ség is bővül, ezért 

tovább építik a szegedi ön-
tödét. 

A tervek szerint új , korsze-
rű TMK- és gépműhelyt ala-
kí tanak ki, az öntödei nagy-
csarnok mellett már hozzá-
lát tak egy ú j á rurak tá r épí-
téséhez. Bódi László azt is 
megemlítette, hogy .a jóvá-
hagyott ú j abb beruházási 
terv az eddigi két kúpoló-
kémence mellé mintegy más-
fél millió forintos költséggel 
ú jabba t építenek 1969-ben. 

A leendő lakástulajdonosok ünnepsége, jelképes kapa-
vágással 
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Liebmann Béla felvételei 

Ilyen lesz. Makett a társasházról 

Két felsőoktatási intéz-
mény, a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem és a József 
Attila Tudományegyetem 
KISZ-bizottsága mintegy 
három évvel ezelőtt közös 
társasház-építési akciót kez-
deményezett. Tavaly fel-
épült az első négy ház a 
Petőfi Sándor sugárút és a 
Bécsi körút által határol t 
belső telken. 

Tegnap a társasház-épít-
kezés második ütemében a 
Petőfi Sándor sugárút és a 
Bécsi körút sarkán 10 lakó-
szintes épület munkáinak 
ünnepélyes megkezdésére 
gyűltek össze a leendő la-
kástulajdonosok. Ott voltak 
a városi tanács, a városi 

KISZ-bizottság, az építők, 
az Országos Takarékpénztár , 
és az egyetemek pár t - és 
i f júsági szervezeteinek kép-
viselői, akiket dr. Annus 
János, a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem KISZ-bizott-
ságának t i tkára mindkét 
egyetem if júsági szervezete 
nevében üdvözölt. Ismertet-
te, hogy a 108 lakásos tár-
sasház 1970 nya rá ra készül 
el. 

Ezután Makk Ferencnek, a 
József Attila Tudomány-
egyetem KISZ-bizottsága tit-
kárhelyettesének jelképes 
kapavágásával az építők hi-
vatalosan is bir tokba vették 
a területet. 

Befejeződtek 
a szovjet—csehszlovák 

tárgyalások 
Moszkvában az alábbi hi-

vatalos közleményt ad ták ki 
a szovjet—csehszlovák tár-
gyalásokról: 

„Október 3-án és 4-én 
Moszkvában szovjet—cseh-
szlovák tárgyalásokra kerül t 
sor. 

Szovjet részről a tárgyalá-
sokon részt vett Leonyid 
Brezsnyev, az SZKP Közpon-
ti Bizottságának főti tkára, 
Alekszej Koszigin. az SZKP 
Politikai Bizottságának tagja, 
a Minisztertanács elnöke és 
Nyikolaj Podgornij, az SZKP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Szovjetunió Legfelső 
Tanácsa Elnökségének elnö-
ke. 

A csehszlovák tárgyaló fe-
let Alexander Dubcek, a 
CSKP Központi Bizottságá-
nak első t i tkára. Oldrich Cer-
nik, a csehszlovák kormány 
elnöke, a CSKP KB elnöksé-
gének tagja, valamint Gustav 
Husak, a Szlovák K P Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára. a CSKP KB elnöksé-
gének tagja képviselte. 

A tárgyalások során a fe-
lek megvitat ták a Szovjet-
unió és Csehszlovákia kap-
csolatai fejlesztésének kérdé-
seit. 

A felek figyelmének köz-
pont jában azok a megálla-
podások és intézkedések áll-
tak, amelyeket a Szovjetunió 

rés Csehszlovákia küldöttségei 

— az ágcsernyői találkozó és 
a pozsonyi tanácskozás záró-
okmányaiban leszögezett el-
vekből kiindulva — augusz-
tus 23-a és 26-a között 
Moszkvában dolgoztak ki. A 
jelenlegi tárgyalásokon újból 
leszögezték: a szóban forgo 
intézkedések a csehszlovákiai 
társadalmi és politikai élet 
normalizálódásának, vala-
mint Csehszlovákiát a Szov-
jetunióhoz és más szocialista 
országokhoz fűző barát i kap-
csolatoknak a lapjául szol-
gálnak. 

A csehszlovák küldöttség 
tájékoztat ta az SZKP Köz-
ponti Bizottságának küldött-
ségét, hogy az említett meg-
állapodások teljesítése érde-
kében milyen konkrét intéz-
kedéseket hoztak Csehszlová-
kiában, és milyen elképzelé-
seik vannak az ez i rányú to-
vábbi munká t illetően. 

A csehszlovák küldöttség 
leszögezte: a CSKP Központi 
Bizottsága és a csehszlovák 
kormány mindent megtesz 
annak érdekében, hogy biz-
tosítsa a moszkvai megálla-
podások végrehaj tását . Erő-
feszítéseket tesznek a kom-
munista pár t vezető szerepé-
nek növelésére. Fokozzák a 
harcot az antiszocialista erők 
ellen. Megteszik a szüksége.-: 
intézkedéseket annak érde-
kében, hogy a tömegtájékoz-
tató eszközöket teljesen a 

szocializmus szolgálatába ál-
lítsák. A pár t és az állami 
szerveket olyan káderekkel 
erősítik meg, akik szilárdan 
ál lnak a marxizmus—leni-
nizmus és a proletár- interna-
cionalizmus talaján. 

Az SZKP Központi Bizott-
ságának küldöttsége megerő-
sítette: kész minden segítsé-
get megadni a csehszlovák 
elvtársaknak, hogy valóra 
váltsák terveiket, amelyek-
nek célja a moszkvai meg-
állapodások szellemében 
normalizálni a helyzetet az 
országban és a pártban. 

A tárgyalások során meg-
vitat ták a szövetséges csapa-
tok Csehszlovákia területén 
való tartózkodásának kérdé-
sét. A felek megegyeztek ab-
ban. hogy a kormányok meg-
vizsgálnak és a lá í rnak egy 
szerződést a szövetséges csa-
patok ideiglenes csehszlová-
kiai elhelyezéséről. Az ez év 
augusztus 23—26-a között 
Moszkvában folytatott t á r -
gyalások dokumentumaival 
összhangban végre fogják 
haj tani a többi szövetséges 
csapat szakaszos kivonását. 

A Szovjetunió és Csehszlo-
vákia küldöttségei megvitat-
ták azokat a feladatokat , 
amelyeknek megvalósítása 
elősegíti a két ország népei 
testvéri szövetségének és 
megbonthatatlan barátságá-

(Folytatás a 2. oldalon.) 


