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Megkezdődtek Fiatalok tábota
Ma utazik Bulgáriába
a szovjet—NDK a Tisza partján
a magyar párttárgyalások
ás kormányküldöttség
A Bolgár Kommunista Párt
Központi Bizottságának és a
Bolgár Népköztársaság kormányának meghívására —
amint erről lapunkban korábban hírt adtunk — ma,
kedden Kádár János elvtársnak, az MSZMP Központi
Bizottsága első titkárónak vezetésével hivatalos baráti látogatásra utazik
a Bolgár
Népköztársaságba
a Magyar
Népköztársaság párt- és kormányküldöttsége.
A látogatás alkalmából a bolgár sajtó
vezető helyen, bőséges ter-

jedelemben foglalkozik Magyarországgal, a magyar—
bolgár testvéri viszonnyal, a
Kádár János elvtárs vezette
delegáció látogatásával,
A bolgár sajtó megállapítja, hogy a látogatás a szóciálista tábor országainak jelentös eseménye, s egyúttal
fontos
történése
az egész
nemzetközi politikai
életnek
is. Két olyan baráti ország
vezetői találkoznak egymással — hangoztatják —, amelyek külön-külön és együttesen is igen sokat tesznek a

Vidám játékkal és komoly foglalkozással telnek a napok
a KISZ Tisza-parti vezetőképző táborában. A nyáron 600
Csongrád megyei úttörőt képeznek őrsvezetővé, 10 naponként váltják egymást az egyes csoportok. Változatos, színes
a napi program,
délelőttönként
előadásokat
hallgatvesznek részt,
délután
! Moszkvába érkezett a Né- nak és csoportos foglalkozásokon
sporttal,
olvasással töltik az időt.
j met Demokratikus Köztársa- pedig társasjátékkal,
táborozását
örökítettük
meg.
I ság párt- és kormánykül- Képeinken szegedi úttörők
világ népeinek békéje és biz- ! döttsége, amely Willi Stophtonsága érdekében.
nak, az NSZEP Politikai BiA Bolgár Távirati Iroda zottsága tagjának, miniszterpárt- és kormányküldöttsé- elnöknek a vezetésével az
günk látogatásával foglalko- SZKP Központi Bizottságázó kommentárjában rámutat, nak meghívására hivatalos
és baráti látogatást tesz a
hogy
a megbeszélések
a ibol,
,
t t Szovjetunióban.
gar—magyar
KapcsolatoK
Walter Ulbricht, az NSZEP
gyümölcsöző fejlődésének új
szakaszát
nyitják meg. A Központi Bizottságának első
bolgár nép őszinte barátsá- titkára és az Államtanács elgot táplál a testvéri magyar nöke egészségi állapotára vanép iránt — írja egyebek ló tekintettel, további gyóközött a Bolgár Távirati Iro- gyulása érdekében az NDK
párt- és kormányküldöttséda kommentárja.
gével nem utazott a Szovjetunióba. Az erre vonatkozó kérést a küldöttség utazása előtt az NSZEP Politikai Bizottságának
ülésén
Walter Ulbricht terjesztette
elő.
Örsi portyára indul a raj
Az SZKP Központi Bizottsága. a Szovjetunió Legfelső
Tanácsának Elnöksége és a
szovjet kormány hétfőn a
Krerjjlben ebédet adott az
NDK párt- és kormányküldöttségének tiszteletére. Az
ebéden Leonyid Brezsnyev és
Willi Stoph beszédet mondott. Brezsnyev többek között kijelentette, hogy a mostalálkozó tanúsítja
a
szül, az igazi premierre. Ad- tani
két ország pártjának éis kordig sok mindent kell meg- mányának
akaratát és készoldaniuk: ötszáz alkalmazott j
t é t a szocialista közösség
közül csak kétszáz adott,
nincs a vállalatnak bázisa: megszilárdítását és fejlesztéirodái, műhelyei. S kellené- sét célzó intézkedések megtételére. Willi Stoph válasznek, nagyon kellenének a beszédében
elismeréssel szólt
szociális létesítmények
is, arról a segítségről,
hogy ne riasszon el senkit a fennállásának húsz amelyben
esztendetisztálkodási és étkezési le- je alatt az NDK a Szovjethetőségek hiánya. Fél
év uniótól részesült. A delegámaradt a készülődésre, fél ció ebéd után látogatást tett
év, amelynek a végén bizo- Leonyid Brezsnyevnél
és
nyítani kell: hogyan is sö- Alekszej Kosziginnél.
Ezt
Kiadós ebéd várja az éhes gyereksereget.
pör az ú j seprű . . . Bocsá- követően a Kremlben megnat: seprőgép.
kezdődtek a két ország vezetőinek tanácskozásai.
Veress Miklós

Hogyan seper az új seprű?
Vesszőseprűk alkonya — Dömping helyett folyamatos'
ság — A legtisztább város — Új kommunális
üzemünk tervei
Pletykálnak a szegedi k u kák. Azt sugdossák
egymásnak, hogy a
rémhírek
szerint idén nyáron lesz a
legutolsó tisztaság-dömping.
Mert aztán nem lesz szükség mindenféle nyár
eleji
nagytakarításra,
gazdája
akadt a város tisztaságának.
Üj gazdája. Az ú j seprű pedig jól seper, ha hinni lehet a közmondásnak.

Gépek
Bárdos Miklós, a Fürdőkés Hőforrás Vállalat igazgatója, akit a városi tanács
végrehajtó bizottsága megbízott ú j költségvetési üzemének szervezésével es majdani vezetésével, nem igen bízik a közmondás emlegette
seprűben.
A hagyományos
kérdésre, hogy mi kelletik
a város
tisztántartásához,
röviden válaszol: gép, gép,
gép!
—

Izgalmas

megbízatást

kaptam, ez az ú j vállalkozás
lehetőséget
biztosít
arra,
hogy a szegedi szakemberek
segítségével valami újat teremtsünk.
Az én véleményem ugyanis az, hogy a
rendelkezésre álló kisgépek
minimális
átalakításával
megoldhatjuk a belváros takarítását, két éven
belül
ismeretlen lesz itt a hagyományos utcaseprő. Legfeljebb
köpenyes asszonyok
lesznek, ellenőrzői minőségben, hogy egy-egy papírdarabot a sűrűn sorakozó, esztétikailag is elfogadható külsejű szeméttartókba dobjanak. A munkaerőprobléma
is megoldódna ezáltal: gépkezelőnek szívesebben jönnének az emberek. Géppel
lehetne
csak
megoldani
Szeged köztisztaságának legbonyolultabb problémáját, a
nyolcvan kilométeres
nyílt
csatorna tisztítását, mert az
nemcsak a levegőt fertőzi,
de belvízveszély esetén rendkívül veszélyes. A
fizikai
munka 60—70
százalékát
kell gépesítenünk.

Parkgondozás
— Az ú j kommunális vállalatnak nemcsak a söprés
lesz a feladata. Milyen szol-.

gáltatásokra számíthat még
a város?
— Szeged szépségét parkjai, zöldsávjai teszik teljessé.
Parkgondozó-kertészeti
részlegünknek egyik feladata az lesz, hogy állandóan
ügyeljen ezekre. Ezt
úgy
akarjuk megoldani, hogy a
kerületekben önálló egységek lesznek — az I. kerületben kettő is —, amelyek
valósággal gazdái lesznek az
ottani parkoknak. A másik
feladat: virágok
termelése
és eladása. Szeretnénk elérni, hogy a jövő évben anyák
napján és más csúcsnapokon necsak, hogy versenyképesek legyünk, de árszabályozó szerepet is tölthessünk be.
A parkgondozó egységekhez hasonlóan állítufik fel
a kerületekben útjavítő brigádokat, amelyek — egyelőre kísérletképpen —
napi
útvonalon haladva minden
apró hibát kijavítanak.
S
Érden 25 k/iós köveket
lesz még egy, látszólag f u r csa feladatunk is:
orvosi
görgetett
a vihar
műszerjavító
részleget is
tervezünk. Ez a tanácsi kórAmint ugyanis dr. Tardos faláról. Érdligeten kisebb háházak, rendelők
műszereit
önköltségi alapon fogja ja- Béla, a Központi Meteoroló- zakat döntött romba a vigiai Intézet
főmunkatársa har, bár nem önmagában, havítani.
elmondta, a levegő szokatla- nem főleg a rohanó víz se— A kommunális vállalat nul magas nedvességtartalma gítségével, hiszen még a szél„faltól-falig" takarítja majd vasárnap olyan heves zivata- lökések sebessége sem halada várost. Nem
vesznek-e rokat váltott ki a Kárpát-me- f a m e g az óránként 30—40
össze a járdákon az IKV- dencében, amelyeknek egész k l l o m é t e r t
Emberéletet
val?
Europaban nem volt par- u
a z é r d i v i h a r n e m kö_
— Egyidejűleg rendeltünk juk Amikor a hetfo reggelig v e t e l t d e a z a n y a g i k á r te_
járdatakarító kisgépeket, de tartó 24 ora meteorologiai t e m e s
ez nem jelent átfedést. Mi adatait számbavették, sokáig
ott fogjuk takarítani a jár- úgy látszott, hogy a csapadát, ahol az IKV vagy az dékrekordot az angliai Valintézmények
megrendelik. ley viszi el a maga 70 milliesőjével,
később
Előre láthatólag jó kapcsolat méteres
azonban az Esztergom és Taalakul ki közöttünk.
tabánya között fekvő Bajna
azonos eredménnyel zárkózott fel Valley mellé, sőt Érd
még rajtuk is túltett. Itt
ugyanis délután öt óra 50
— És mi lesz a kukákkal? perc és este 8 óra között 88
milliméter csapadék hullott
— A szemétszállítás egye- le.
lőre
a városgazdálkodási
A Magyar Szocialista MunA felhőszakadás olyan erős
vállalat feladata marad. Re- volt, hogy a hegyekről lezú- káspárt szegedi járási bízottméljük, jobban
vigyáznak duló víztömeg 25 kilós köve- sága vasárnap délelőtt járási
majd a kukák
ürítésénél, ket görgetett magával, ke- pártaktíva ülést tartott Szemert mi éjszaka
akarunk rékpárosokat sodort el, hor- geden, a megyei párt- és tatakarítani, s nem a szaksze- dalékkal töltötte fel a vízle- nácsszékház
dísztermében.
rűtlenül kiürített szeméttar- vezető árkokat, úgy, hogy az Az elnökségben foglaltak hetályok nyomában.
ár a pincékbe, a lakásokba lvét Komócsin Zoltán elvA tanács ú j költségvetési hatolt be. A villámcsapások társ, az MSZMP Politikai Binemcsak a vezetékeket ron- zottságának tagja, a Központi
üzeme egyelőre a tervezés gálták meg sok helyen, ha- Bizottság titkára, Győri Imre
és a szervezés stádiumában nem még a villanyórákat is elvtárs, az MSZMP Központi
van. 1970. január l-ére ké- leszakították a lakások belső Bizottságának tagja, a me-

Szomorú rekord

Bizonyítani

Somogyi

Kúrolyné felvételei

Délutáni játék a táborban

Járási pártaktivaiiiés
Szegetlen

Lengyel
küldöttség
hazánkban

gyei pártbizottság első titkára, Csápenszki István elvtárs, a szegedi járási pártAz MSZMP Központi Bibizottság első titkára, s a já- zottságának
meghívására
rási párt vb tagjai.
hétfőn lengyel pártmunkásAz aktíva ülésen Csápensz- küldöttség érkezett Budaki István elvtárs megnyitója pestre Wieslew Ociepkának,
után Komócsin Zoltán elv- a Lengyel Egyesült Munkástárs tartott tájékoztatót
a párt Központi
Bizottsága
kommunista és munkáspár- adminisztratív osztálya hetok moszkvai nemzetközi ta- lyettes vezetőjének vezetésével. (MTI)
nácskozásáról.

