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Budapestre 
érkezett 
Moszkva 

küldöttsége 
A budapesti pártbizottság 

és a fővárosi tanács meghí-
vására — Budapest felszaba-
dulása 25. évfordulójának 
ünnepségeire — szerdán a 
fővárosba érkezett Moszkva 
város küldöttsége. A delegá-
ciót V. V. Grisin, az SZKP 
Politikai Bizottságának pót-
tagja, a moszkvai városi 
pártbizottság első titkára ve-
zeti. A delegáció tagjai: N. 
J. Pascsenko, a moszkvai 
városi tanács végrehajtó bi-
zottságának első elnökhelyet-
tese, K. A. Artomova, a 
moszkvai Lihacsov Autógyár 
munkásnöje, A. N. Visztav-
kin, a műszaki tudományok 
doktora, a Szovjet Tudomá-
nyos Akadémia rádiótechni-
kai és elektronikai intézete 
pártbizottságának titkára. 

A küldöttséget a Ferihegyi 
repülőtéren Németh Károly, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának póttagja, a buda-
pesti pártbizottság első tit-
kára, Sarlós István, a fővá-
rosi tanács végrehajtó bizott-
ságának elnöke, Erdélyi Ká-
roly külügyminiszter-helyet-
tes. továbbá a budapesti 
pártbizottság és a fővárosi 

• tanács vezetői fogadták. Je-
len volt F. J. Tyitov, a Szov-
jetunió budapesti nagyköve-

• te. 

Dolgoznak az alumínium 
ipar új üzemei 

Az idén: 6,1 milliárd forint értékű termelés 

Konzervek 
— vagonszámra 

Kétmillió tonna bauxit, 440 ezer tonna 
timföld, 65 ezer tonna fémalumínium és 
77 ezer tonna alumínium félgyártmány elő-
állítását vállalta idei feladatóul a Magyar 
Alumíniumipari Tröszt. Ez azt jelenti, 
hogy idén bauxitból 3.3, timföldből 6,1, 
alumíniumból 1,1, félgyártmányból pedig 
37,2 százalékkal növekszik a termelés a 
tavalyihoz képest. Ha ezeket a célokat si-
kerül elérni, a termelési érték ebben az 
évben mintegy 14 százalékkal haladja 
majd meg a tavalyit. 

A fejlődéshez természetesen hozzájárul-
nak az 1969. évi beruházások, így például 
az új timföldgyártó kapacitások belépése, 

új egyenirányítók bekapcsolása és a szé- , 
kesfehérvári szélesszalag hengermű üzembe [ 
lépése. Ezen túlmenően azonban az alumí-
niumipar fejlődésének legfőbb biztosítéka ; 
a magyar—szovjet és a magyar—lengyel 
timföld-alumínium egyezmény. 

A fejlesztés következtében a Magyar 
Alumíniumipari Tröszt termelésének érté-
ke az idei várható 6,1 milliárd forintról 
1975-ig körülbelül 10,9 milliárd forintra 
nő. A negyedik ötéves terv időszakában a 
trösztnek a külkereskedelemből eredő de-
vizabevétele a számítások szerint 114 mil-
lió dollárral haladja meg majd a deviza-
kifizetéseket. 

Útfelújításra 24 millió forint 
Február első hetében újból 

munkához láttak az útépí-
tők. Az I. kerületi tanács 
mintegy 24 millió forintos 
költséggel fontos közlekedési 
vonalakat korszerűsít Szege-
den és Újszegeden. Amint 
László Iván, a szegedi I. ke-
rületi tanács építési, közle-
kedési csoportvezetője el-
mondotta, a szokásosnál ko-
rábban kezdtek ezekhez a 
munkákhoz, azért, hogy a 
legforgalmasabb nyári idő-
szakokra az igénybe vett 
szakaszok elkészüljenek. 

Február 5-én megkezdő-
dött a Károlyi és a Kis 
Menyhért utcák teljes fel-
újítása. Az elavult közmű-

veket víz- és gázvezetéke-
ket is kicserélik, cél az, hogy 
a két utca korszerűsítése 
nyomán minél hamarabb 
egyirányúsíthassák az Attila, 
valamint a Mikszáth Kál-
mán utca forgalmát. A ter-
vek szerint az Attila utcán 
a városból kifelé, a Mikszáth 
Kálmán utcán a város köz-
pontja felé tarthatnak majd 
a járművek, A forgalmi rend 
megváltoztatására a korsze-
rűsítés befejezése után, áp-
rilis közepén kerül sor. 

Rendbe hozzák a Török 
utcát és az Oskola utcát is. 
A Középkikötő sor rekonst-
rukciója a híd munkálataitól 
függően alakul majd. Mint 

A Csongrád megyei 
képviselőcsoport ülése 

Az országgyűlési képvise-
lők Csongrád megyei cso-
portja tegnap ülést tartott 
Szegeden. Napirenden az or-
szággyűlés következő ülés-
szakára való felkészülés és 
a képviselőcsoport 1970. évi 
munkaprogramja szerepelt. 

A képviselők meghallgat-
ták Győri Imre országgyűlési 
képviselőnek, az MSZMP KB 
tagjának, a megyei pártbi-
zottság első titkárának és 
Katona Sándornak, az or-
szággyűlési képviselőcsoport 
vezetőjének tájékoztatását az 
országgyűlési ciklus eltelt 
három évének tapasztalatai-
ról és az idei feladatokról. 

Az általános értékelés 
szerint az egyéni választóke-
rületek létrehozása bevált, 
elösegitette a demokratizmus 
további fejlődését. Az ország-
gyűlés magas színvonalú tör-
vényalkotó munkát végzett. 
Nőtt az országgyűlési kép-
viselők aktivitása, felelősen, 
mind nagyobb hozzáértéssel 
vesznek részt a vitákban. A 
kormány ülésein öszegzik az 
elhangzottakat, s a felszóla-
lások alapján több országos 
döntés született. Különösen 
nagy a fejlődés az ország-
gyűlési bizottságok munká-
jában, melyekben nemcsak 
az ülések és a törvények 
előkészítését végzik, hanem 
megtárgyalnak sok más ak-
tuális kérdést is. Megfelelően 
működnek a megyei képvise-
lőcsoportok, melyek az or-
szággyűlés elnöksége és a 
képviselők közti kapcsolatot 
biztosítják, s gondoskodnak 
a képviselők tájékoztatásáról 
az ülésszakok között. 

A tájékoztatók elhangzása 
utan következő vitában a 

képviselőcsoport jelenlevő 
tagjai — Patai Sz. Sándor-
né, Kurucz Márton, Halmá-
gyi Ivánné, dr. Petri Gábor, 
Tóth Szilveszterné, Bódi 
László, Nagy Dániel, Balogh 
László, Nieszner Ferenc, dr. 
Dömötör János — a képvise-
lői munka egyes kérdéseivel 
és a munkaprogrammal kap-
csolatos tapasztalataikat, 
észrevételeiket mondták el. 

A megyei képviselőcsoport 
idei munkatervében — a 
tegnapit is beszámítva — öt 
ülés szerepel. A továbbiak-
ban áprilisban Szentesen 
Csongrád megye és Szeged 
egészségügyi helyzete, Szen-
tes kommunális ellátása, jú-
niusban Csongrádon a váro-
sok és nagyközségek lakás-
építkezései, Csongrád város 
helyzete, szeptemberben Sze-
geden a megye és Szeged ne-

gyedik ötéves tervjavaslata, 
novemberben Hódmezővásár-
helyen a Munka Törvény-
könyve alkalmazásának ta-
pasztalatai szerepelnek majd 
az ülések napirendjén. Meg 
kívánják tárgyalni még a 
munkás- és parasztszármazá-
sú gyerekek tanulmányi 
helyzetének kérdéseit is. Az 
ülések után kórház- és gyár-
látogatásokat is felvettek a 
programba. 

A képviselőcsoport mun-
kaprogramjában elfogadott 
napirendi kérdések megvita-
tásán kívül a csoport az or-
szággyűlés ülésszakai előtt 
rendszeresen ülést tart, utá-
na pedig a képviselők beszá-
molókon, fogadóórákon, 
üzemekben, termelőszövetke-
zetekben és intézményekben 
tett látogatások alkalmával 
számolnak be választóiknak. 

ismeretes, a Középkikötő 
sort a Dohány utcáig építik 
ki. Itt parkolásra alkalmas 
helyeket is kialakítanak. Fi-
gyelmet érdemel a többi ú j -
szegedi munka is: felújí t ják 
a Tanács utca. Thököly utca 
— Erdélyi tér közötti szaka-
szokat. 

Az idei tervekben jobban 
figyelembe vették az autósok 
gondjait, ezért a városban, 
ahol csak lehel parkolóhe-
lyeket építenek. Összesen kö-
rülbelül 79 parkolóhely ké-
szül az idén, például parko-
lóhelyek lesznek a Dózsa 
György utcában. 

A járművezetők jogosan 
panaszkodtak az elszaporodó 
kátyúkra —, a gyalogosok 
pedig az elhanyagolt jár-
dákra. A tanács mintegy 4 
millió forinttal — azaz a 
tavalyihoz képest kétszér 
annyi költséggel — már teg-
nap hozzálátott a kátyúk 
befoltozásához. Az építési 
osztálytól kapott tájékoztatás 
alapján a napokban meg-
kezdődött útkorszerűsítések 
előreláthatólag október vé-
géig tartanak majd, s az ez 
év elején kezdett rekonst-
rukciók áprilisban, május-
ban. illetve júniusban befe-
jeződnek. 

M . I . 

S o m o g y i K á r o l y n é f e lvé t e l e i 

A Szegedi Konzervgyárbán télen sem szünetel a munJ 
ka. Többféle hűskonzervet gyártanak belföldi fogyasztas-
ra, s exportra készül a zakuszka. a gyümölcskonvhán pe-
dig szörpöket töltenek üvegekbe, és befőttet csomagol-
nak. Tetszetős aluseal csomagolásba kerül a különleges 

| vagdalthús. naponta 50—60 ezer darabot gyártanak. (Fenti 
kéDünk.) ö t kilogrammos üvegekben tárolták az ősszel 
feldolgozott gyümölcsöt, most vegyes befőttet ké" í tonek 

í belőle, naponta 5—6 vagonnal. 

Hármas csúcstalálkozó Kairóban 
Arab felszabadítási szervezetek és a jordán kormány ellentéte 

Hazaérkezett Párizsból 
delegációnk 

Szerdán hazaérkezett Pá-
rizsból az MSZMP küldött-
sége, amely részt vett a 
Francia Kommunista Párt 
XIX. kongresszusán. A kül-
döttség tagjai voltak Nyers 
Rezső, a Politikai Bizottság 
tagja, a KB titkára és Sán-
dor József,, a Központi Bi-

zottság tagja, a KB irodá-
jának vezetője. 

A magyar pártküldöttség 
búcsúztatására a Le Bourget-i 
repülőtéren megjelent Ma-
deleine Vincent, az FKP Po-
litikai Bizottságának póttag-
ja és Victor Joannes, az 
FKP Központi Bizottságá-
nak tagja. 

A jelenlegi külpolitikai 
esemény közül változatlanul 
a Közel-Kelettel kapcsolatos 
fejlemények szerepelnek a 
legnagyobb terjedelemben a 
világsajtó hasábjain. Ezek 
közül kiemelkedik: Kedden 
éjjel Kiaróba érkezett Kad-
hafi, a líbiai forradalmi pa-
rancsnokság tanácsának el-
nöke. s szerdán Nasszer 
egyiptomi elnök, Numeiri 
szudáni államfő és Kadhafi 
részvételével megkezdődött 
az EAK, Szudán és Líbia 
hármas csúcstalálkozója. A 
tanácskozáson megvitatják a 
közel-keleti és a nemzetközi 
helyzetet, valamint a három 
arab ország politikai, gaz-
dasági és szociális együtt-
működésének kérdéseit. 

A legutóbbi napokban úgy 
tűnik, hogy a fronton szin-
te kizárólag a légierőé a szó. 
a legutóbbi jelentések azon-
ban ismét ..földi" esemény-
eőL ezúttal egyiptomi kom-

mandóakcióról számolnak 
be. Egy egyiptomi egység-
nek sikérült át jutnia a Szue-
zi-csatorna izraeli csapatok 
által megszállva tartott part-
jára és ott raj taütnie egy 
gépesített alakulaton. Kairói 
források szerint az akció iz-
raeli katonai járművek és 
katonák megsemmisítésével 
ért véget, míg maga a kom-
mandó „veszteség nélkül" 
tért vissza a csatorna má-
sik part jára. 

Másfél órás légitámadást 
hajtottak végre szerdán dél-
után izraeli harci repülő-
gépek a Szuezi-csatorna 
északi térségében levő 
egyiptomi katonai létesítmé-
nyek ellen. Kairóban közöl-
ték, hogy helyi idő szerint 
délután négy órakor az 
egyiptomi légvédelem lelőtt 
egy támadó repülőgépet. 

Váratlan ellentét robbant 
ki a legnagyobb és legfonto-
sabb palesztin felszabadí-
tási szervezet, valamint a 

jordániai kormány között. 
A múltban létezett nézetel-
térés az El Fatah és a hiva-
talos Amman között, és éz 
akkor a fegyveres összetű-
zésekig fajult , most azon-
ban — legalábbis a közvé-' 
lemény számára — semmi 
nem jelezte a konfrontáció 
közeledtét. 

így világszerte meglepe-
tést keltett, hogy az Al Asz-
szifa hangja, az El Fatah 
hivatalos rádiója szenvedé-
lyesen támadta a jordániai 
kabinetnek, a jelek szerint 
a palesztinaiak fegyvervise-
lési jogát korlátozni kívá-
nó kedd esti intézkedéseit.' 
„El akar ják venni fegyve-
reinket! — hangsúlyozta az 
Al Asszifa kommentátora. — 
Ezt meg fogjuk akadályozni, 
akár harccal is" — tette hoz-
zá, majd kijelentette: ha 
emiatt polgárháború rob-

(Folytatás a 2. oldalon.) , 


