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Befutott a 
Az építésügyi és városfejlesztési miniszter Szegeden 

— Épülnek a panelházak Tarjánban — Válasz 

a Délmagyarország kérdéseire 

Előkészítő | Vitaminszüret 
tanácskozás szedik a salátát a Felszabadulás Tsz-ben 

Moszkvában 

Az első menetrendszerű 
lakás-vonat" tegnap, hét* 

ión délben gördült be Sze-
gedre, a Dorozsmai úton le-
vő építőipari telepre. Az 
ünnepélyes pillanatnak szá-
mos szemtanúja volt, köztük 
Bondor József építésügyi és 
városfejlesztési miniszter, 
Szilágyi Lajos, a miniszter 
helyettese, Harmati Sándor, 
a MÁV vezérigazgatójának 
helyettese, dr. Komócsin 
Mihály, az MSZMP Csong-
rád megyei bizottságának 
titkára, Sípos Géza, az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának titkára dr. 
Biczó György, a Sze-
ged m. j. városi tanács 
vb elnöke, valamint a párt-, 
a tanács-, és az állami szer-
vek több más képviselője. 

A Csongrád megyei ál-
lami Építőipari Vállalat ne-
vében Sípos Mihály igazga-
tó mutatta be az első sze-
relvényt a miniszternek, s 
tájékoztatta a Dunaújváros-
ból érkező házelemek „útjá-
ról" egészen a felhasználás 
szírhelyén alkalmazott mun-
kavégzésig. Ezután sor ke-
rült a vagonok kirakásóra. 
Egy autódaru csápja köny-
nyedén adogatta a kész ház-
részeket a speciális szállító-
kocsikra, majd útnak indul-
hattak az elemek a tarján-
telepi városnegyedbe. 

A megjelent vendégek is 
megtekintették a lakónegyed 
építkezését, ahol bemutatták 
e dunaújvárosi panelek ösz-
szeszerelését. Amikor az el-
ső menetrendszerű vonat be-
gördült az építőipari te-
lepre, Bondor József nyilat-
kozott a sajtó- és a televí-
zió munkatársainak, s a 
megjelent vendégek előtt el-
mondta, hogy ez a Dunaúj-
város—Szeged közötti szállí-
tási- és építési kooperáció 
valójában új szakaszt nyit 
a lakásépítkezések hazai 
gyakorlatában. A kiinduló 
pont az volt, hogy mikép-
nen lehetne a szegedi lakás-
énítkezéseket meggyorsíta-
ni, mivel a helyi építőipar-
nak korlátozott a kapacitá-
sa. s ezért hagyományos mó-
don nem tudia kielégíteni az 
igényeket. Ekkor merült fel 
a gondolat, hogy Dunaújvá-
rosból. a Beton- és Vasbe-
tonipari Művek ottani gyá-
rából kellene házelemeket 
szállítani Szegedre. Számos 
ellenzője volt ennek a meg-

Somogy i Káro lyné felvételei 

Bondor József miniszter dr. Komócsin Mihállyal beszél-
get a tarjántelcpi lakónegyed építkezésén 

A kommunista- és mun-
káspártok nemzetközi tanács-
kozását előkészítő bizottság 
1968. évi őszi budapesti ülé-
sén elért megállapodás értel-
mében hétfőn Moszkvában 
megkezdte munkáját a mun-
kacsoport. hogy előkészítse 
a dokumentumokat a kom 
munista- és munkáspártok 
tanácskozására. 

A kommunista- és mun-
káspártok nemzetközi tanács-
kozása okmányait előkészítő I 
munkacsoport és bizottság '> 
ülésére Moszkvában érkéz-1 
tek: az Argentin, a Belga, a 
Bolgár, az Angol a Venezue-
lai Kommunista Párt, a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt 
a Haiti Népi Egység Párja, 
a Guadeloupei KP, Németor-
szág Kommunista Pártja, a 
Német Szocialista Egység-
párt, a Nyugat-Berlini Szo-
cialista Egysétmárt. az Iraki 
Kp. az Iráni Népoárt, a Spa-
nyol. a Kandai Kommunista 
Párt. a Ciprusi Dolgozó Nép 
Haladó Pártja, a Libanoni, a 
Martiniquei KP, a Mongol 
Népi Forradalmi Párt, a Pa-
raguevi. a Perui KP. a Len-
gyel Egyesült Munkáspárt a 
Portugál, a Román, a Salva-
dori. a Szíriai, a Szudáni 
az Egyesült Ál lamok a Tö-
rök, az Uruguayi, a Finn. a 
Cseszlovák és a Ecuadori 

; Kommunista Párt képviselői. 

A közeli napokban várják 
I -

A szegedi Felszabadulás 
Termelőszövetkezet kertésze-
tének üvegházaiban megkez-
dődött a több hétig tartó vi-
taminszüret. Februárban a 
borult kedvezőtlen időjárás 
miatt nagyon lassan növe-
kedtek a primőrök, március-
ban viszont a lényegesen 
több napfény hatására gyors 
fejlődésnek indultak. Az el-
múlt napokban a Szövetke-
zetek Csongrád megyei Ér-
tékesítő Központja 17 ezer 
fej salátát vett át, amelyek 
között nyolcdekásak is vol-
tak. Az árut belföldön érté-
kesítették, a legtöbbet Buda-
pesten, de a szegedi üzle-
tekbe is jutott belőlük. 

A szállításokat késleltette 

az a körülmény, hogy az 
üvegházak annak a 168-as 
algyői olajkútnak a szom-
szédságában vannak, amely-
nél az emlékezetes kitörés 
keletkezett. Még az elfojtás 
után is hosszú időbe tellett, 
amíg az üvegházakat külön-
leges vegyszerekkel lemos-
ták, megtisztították az ola-
jos szennyeződéstől. Emiatt 
húzódott el a palánták kiüL 
tetése. A tsz szakemberei 
mindent megtettek, hogy a 
rendkívüli helyzetből adódó 
kiesést megszüntessék, s a 
termelés újból meginduljon. 
A mostani primőrök a szö-
vetkezeti gazdák áldozatos 
munkájának gyümölcsei. 

T. B. 

Elutazlak az írószövetségi 
konferencia résztvevői 

oldásnak, mert igen sok aka-
dály jelentkezett. 

— Ezért is örömmel tölt 
el bennünket, hogy ma Sze-
geden irányvonatot fogad-
tunk. Külön öröm, hogy 
ezzel segíthetünk a város 
lakásépítési gondjainak meg-
oldásában. 

A beszélgetés közben meg-
jegyezte a miniszter, hogy 
valamikor az egész ország 
segített felépíteni Dunaújvá-
rost, s most nemcsak a ko-
hászok, hanem az építők is 
viszonozzák a régebbi támo-
gatást A tarjántelepi lakó-
negyedben már összerakták 
egy lakóház első szintjét. 
Meglepően gyors ez a sze-
relő-építkezés. Egy hete 
kezdték, s augusztusban le-
het költözni az első ötszintes 
házba, ahol 28 család talál 
korszerű otthonra. 

Az építkezés megtekintése 
után az építőipari vállalat 
Bocskai utcai székházának 
klubszobájában fogadást 
adott Sípos Mihály igazgató. 
A fogadás közben Bondor 
József miniszter szívesen vá-

Az első panelház első szintje. Augusztusban költözhet-
nek a lakók 

laszolt a Délmagyorország 
néhány kérdésére. Elsősor-
ban arra kértünk választ, 
hogy az építkezések köz-
művesítése miért késlekedik 
és általában is Szeged város 
régi közművei lassan elavul-
nak, tönkre mennek, de 
nincs megfelelő mélyépítési 
kapacitás, amely kielégítené 
az igényeket. A kapacitás 
bővítése érdekében van-e 
valamilyen elképzelése a mi-
nisztériumnak. 

— Az ideális az lenne — 
mondta Bondor József —, ha 
a közművek előbb elkészül-
nének, s csak azután kez-
dődne az építkezés. A vita 
legfeljebb azon lehet, hogy 
ideiglenes, vagy végleges le-
gyen a közművesítés, mivel 
az építkezés eléggé tönkre 
teszi az utakat. Nagy elma-
radást kell megszüntetni, de 
az a szándékunk, hogy Sze-
geden olyan mélyépítési ka-
pacitást biztosítsunk, amely 
nemcsak e város hanem 
egész Dél-Magyarország igé-
nyeit ellátja. 

A házgyári lakások árai-
ról, minőségéről is szó esett. 
A miniszter kijelentette, 
hogy a házgyári lakások, a 
panelból épített házak egy-
két év múlva olcsóbbak lesz-
nek, mint bármely más mó-
don felépített lakas. 

Ezután rövid beszédet 
mondott a megjelentek előtt, 
s köszönetét fejezte ki min-
den közreműködő szervnek, 
vállalatnak, elsősorban a 
Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztériumnak, hogy lehe-
tővé tették a vasúti szállí-
tás gyors megoldását. Végül 
dr. Koblencz József minisz-
tériumi főosztályvezetőnek, 
Onódi Márton minisztériumi 
osztályvezetőnek. Pusztai 
Ferencnek, a KPM főosztály-
vezetőjének, Réfi Oszkó Fe-
rencnek, az Építőipari Beru-
házási Vállalat osztályveze-
tőjének és Heim Jánosnak, 
a Csongrád megyei állami 
Építőipari Vállalat főmér-
nökének átnyújtotta az Épí-
tőipar kiváló dolgozója című 
miniszteri kitüntetést, hat 
személynek pedig pénzjutal-
mat. 

G. L 

selőinek érkezését 

Az európai szocialista or-
szágok írószövetségei vezetői-
nek budapesti konferenciá-
ján részt vett bolgár, lengyel. 
NDK-beli, román és szovjet 
delegáció, valamint a mon-
gol megfigyelők küldöttsége 

elutazott Budapestről. 
* 

A Magyar írók Szövetsége 

a háromnapos tanácskozás 

idején fogadást adott a kül-

földi vendégek tiszteletére. A 
baráti légkörű fogadáson 
megjelent I lku Pál, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-
nak póttagja, művelődésügyi 
miniszter. 

* 

Az írószövetségi munkaér-
tekezlet külföldi delegációi-
nak vezetői látogatást tettek 
Aczél Györgynél, az MSZMP 
Központi Bizottságának tit-
káránál. (MTI) 

Súlyos tűzpárbaj 
a Szuezi-csatornánál 

Az EAK és Izrael nem kérte a BT összehívását 

A Közel-Keleten, a Szuezi-
csatorna térségében tűzpár-

1 baj já robbant az ebben a 
térségben már hetek óta kü-
lönösen nagy feszültség. Az 
1967-es júniusi háború óta — 
vélik egybehangzóan a ka-
tonai szakértők — ez a szom-
bati és a vasárnapi összecsa-
pás volt a legsúlyosabb az 
egyiptomiak és az izraeliek 
között. 

Az egyiptomi fegyveres 
erők főparancsnoksága ál-
tal kiadott közlemény 

31 ellenséges tank, 11 őr-
állás, 23 kiserőd, 13 teher-
gépkocsi, 26 üteg és 2 lég-
védelmi üteg elpusztításá-
ról 

tesz említést. Megállapítja, 
hogy az egyiptomi alakula-
tok elhallgattatták mindazo-
kat az ellenséges ütegeket, 
amelyek Szuez lakott öveze-
teit és az olajfinomító üze-
meket bombázták. Lelőttek 
továbbá három izraeli repü-
lőgépet. Az egyiptomi vesz-
teségek mérlege — kairói 
közlés szerint — három ha-
lott, tizenhárom sebesült. Az 
izraeli gránátok elpusztítot-
tak hat házat és egy me-
csetet. 

Az AP amerikai hírügy-
nökség megállapítja, hogy az 
izraeli fegyveres erők a je-
lek szerint főként a szuezi 
olajfinomító berendezésekre 
összpontosították a tüzet. 

Az izraeli lövedékek elta-
láltak három nagy olajtar-
tályt. 

•A magasra csapó lángokat 

nagy messzeségből is látni le-
hetett. 

A vasárnapi harcokban 
egyébként az egyiptomi fiad-
sereg elvesztette egyik leg-
jobb főtisztjét, harcállásában 

halálos sebet kapott Abdel 
Moneim Riad tábornok, 

az EAK fegyveres erőinek 
vezérkari főnöke. 

Temetése, amelyen tegnap 
csaknem egymillió ember 
vett részt Kairóban, nagy Iz-
rael-ellenes tömegtüntetéssé 
változott. Ez újabb jele an-
nak, hogy az Izraeli támadá-
sok nem érik el egyik leg-
főbb céljukat: a lakosság 
harci szellemének megtöré-
sét. Az egyiptomi sajtó han-
goztatja, hogy a lakosság 
morálja még az utóbbi idő-
ben legtöbbet szenvedett tér-
ségben, a csatornaövezet vá-
rosaiban is töretlen. 

A temetésen jelen voltak 
az egyiptomi kormány tag-
jai, a hadsereg magas rangú 
tisztjei, a diplomáciai testü-
let tagjai, az iraki, a jordá-
niai és a szíriai hadsereg ve-
zérkari főnökei, valamint az 
Arab Liga tanácsának ülé-
sére az EAK-ba érkezett 
arab külügyminiszterek. 

Hétfőn 

Egylntom egész területén 
riadókészültségi gyakorla-
tot tartottak, 

hogy kipróbálják az úgyne-
vezett passzív védelmi rend-
szer hatékonyságát és a men-
tő alakulatok készenléti álla-
potát. A rendőrségnek aclott 
utasítások értelmében szigo-

rúan érvényt kell szerezni az 
elsötétítési rendelkezéseknek. 
A fővárosban máris elsötétí-
tés volt: kioltották a csillogó 
reklámfényeket, s városszerte 
minimálisra csökkentették a 
középületek kivilágítását. 

Az Arab Szocialista Unió 
helyi kongresszusai — írja 
az A l Ahram — követelték, 
hogy 

haladéktalanul alakítsák 
meg a fegyveres népi milí-
ciát. 

Emlékezetes, hogy néhány 
hónappal ezelőtt Nasszer el-
nök bejelentette, hogy létre-
hozzák a népi önvédelmi 
hadsereget. A milícia a fegy-
veres erők főparancsnoká-
nak hatáskörébe tartozik 
majd. Mint várható volt, a 
nagyszabású összecsapást a 
szokásosnál is nagyobb dip-
lomáciai élénkség követte. 
Mind az EAK, mind Izrael 
két-két levelet is intézett a 
Biztonsági Tanácshoz. A fe-
lek kölcsönösen agresszióval 
vádolták egymást, de 

egyikük sem kérte a Biz-

tonsági Tanács ülésének 

összehívását. 

Erre alighanem az a magya-

rázat, hogy — bár mindkét 

oldalon komoly veszteségek 

voltak — sem Kairóban, sem 

Tel Avivban nem tulajdoní-

tanak olyan politikai jelen-

tőséget a tűzpárbajnak, hogy 

a tanács azonnali összeülését 

szükségesnek tartsák. 

I 
* 


