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Hazaérkezett a magyar 
pártkiildöttség Moszkvából 

Szombaton este hazaérkezett Moszkvá-
tól az MSZMP küldöttsége, amely az 
SZKP Központi Bizottságának meghívásá-
ra részt vett az SZKP Központi Bizott-
sága. valamint a Szovjetunió és az 
OSZSZSZK Legfelsőbb Tanácsa Lenin-
centenáriumi díszülésen. Kádár Jánost, az 
MSZMP KB első titkárát, a pártküldótt-
seg vezetőjét. Komócsin Zoltánt, az 
MSZMP PB tagját, a KB titkárát és Né-
meth Károlyt, a PB póttagját, a budapesti 

pártbizottság első titkárát, a küldöttség 
tagjait a Nyugati pályaudvaron Biszku 
Béla. a PB tagja, a KB titkára. Pullai 
Árpád, a KB titkára, Benkei András, a 
KB tagja, belügyminiszter, Péter János, a 
KB tagja, külügyminiszter, dr. Csanádi 
György közlekedés- és postaügyi minisz-
ter és dr. Perjési László, a KB külügyi 
osztályának helyettes vezetője fogadia. 
Jelen volt F. J. Tyitov, a Szovjetunió bu-
dapesti nagykövete is. 

Befejeződött Fock Jenő 
elvtárs Csongrád megyei 

programja 

Ünnepi felvonulás és nagygyűlés 
május elsején Komócsin Zoltán mond beszédet Szegeden 

Egész napos majális a ligetben 
A Szeged városi tanács 

vegrehajtó bizottsága és a 
Szakszervezetek Csongrád 
megyei Tanácsa már kiadta 
a felhívást: ..Május elsejére, 
a munkásosztály nemzetközi 
ünnepére a forradalmi mun-
kásmozgalom vörös zászlói-
val és nemzetiszínű lobogók-
kal díszítsük fel a középü-
leteket. gyárakat, lakóháza-
kat." Már csak par nap vá-

laszt el bennünket az újabb 
ünneptől. Elkészült a prog-
ram, ácsolják a ligeti sátra-
kat. a gyárakban készülnek 
a dekorációk a hagyományos 
felvonuláshoz. 

Május elsején zeneszó éb-
reszti Szeged lakosságát. 
Hattól hét óráig három ze-
nekar járja a várost Újsze-
gedtől Tarján ig, Rókustól 
Alsóvárosig. Az. ünneplő 

Kiváló cím, 
elismerő oklevél 

Tavalyi kiemelkedő mun-
kájával a Csongrád megyei 
Allatforgalmi és Húsipari 
Vállalat elnyerte a Mezőgaz-
dasági As Élelmezésügyi Mi-
nisztérum és az ÉDOSZ ván-
dorzászlaját. valamint a Ki-
váló Vállalat cimet. Ebből 
az alkalomból tegnap a Hun-
gária Szálló nagytermében 
ünnepséget rendeztek. Ezen 
dr. Banké Antal, a MÉM fő-
osztályvezetője átadta a Ki-
váló Vállalat cím elnyerését 
tanúsító oklevelet, valamint 
a vándorzászlót dr. Piros 
László igazgatónak. Részt 
vett az ünnepségen dr. Var-
ga Dezső, az MSZMP szege-
di városi bizottságának tit-
kára. valamint Horváth Já-
nos. a megyei pártbizottság 
munkatársa is, s köszöntöt-
te a dolgozókat. 

A szalámigyár, s az egész 
vállalat együttes, jól szer-
vezett munkájának köszön-
hető az eredmény. Mint is-
meretes. a két vállalat — 
az állatforgalmi és húsipari 
— első közös esztendejüket 
zárták sikerrel. Az állatfor-
galmi tevékenységet a gyár-
tás szempontjai szerint ki-
tűnően megszervezték, nem 
volt fennakadás az alap-
anyag-ellátásban. Így a be-
szerzéssel. értékesítéssel és 
a húsipari termeléssel ösz-
szességében több mint más-
fél milliárd forintos árbevé-
telt ért el a Csongrád me-
gvei Állatforgalmi és Hús-
ipari Vállalat. nyeresége 
meghaladta a 47 millió fo-
rintot. 

Az ünnepségen Kiváló 
Dolgozó jelvényeket adtak 

át. 709 dolgozó mintegy 850 
ezer forint pénzjutalmat ka-
po t t 

* 

Tegnap az Alsótiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság ünnep-
séget rendezett abból az al-
kalomból. hogy 1969. évi 
munkájukér t az Országos 
Vízügyi Hivatal, a Mezőgaz- i 
riasági és Erdészeti Dolgozók 
Szakszervezetének Országos 
Elnöksége elismerő oklevelet 
adományozott számukra. Az 
ünnepségen Forgó László 
igazgató számolt be a múlt 
év munkájáról, ezután dr. 
Paczuk István, a Csongrád 
megyei tanács vb elnökhe-
lyettese köszöntötte a dolgo-
zókat. 

Az igazgatóság területén a 
szegedi l-es számú főépítés-
vezetőség kiváló cimet ka-
pott. 

menetek a Kossuth Lajos 
sugárúton, a Mérey utcán, a 
Tolbuhin. el Petőfi Sándor, a 
József Attila, az Április 4. 
sugártúon és a közúti hídon 
keresztül érkeznek a Szé-
chenyi térre, ahol délelőtt 10 
órakor nagygyűlést rendez . 
az MSZMP Szeged városi • 
bizottsága, a Szakszervezetek 
Csongrád megyei Tanácsa és 
a Szeged j n , j . városi tanács. )" 
Ünnepi beszédet. Komócsin 
Zoltán, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Köz-
ponti Bizottság titkára mond. 

Az egyórás nagygyűlés 
után a szórakozás sok-sok 
alkalma várja az ünneplő 
szegedieket. A Széchenyi té-
ren a munkásőr zenekar ját-
szik; ugyanitt, a dísztribü-
nön délután 3 órától Vidám 
zenés május címmel szegedi 
művészegyüttesek lépnek fel. 
közöttük az ÉDOSZ Szeged 
Népi Együttese. A Bábszín-
ház a kicsinyeknek délután 
3 órakor tart előadást. Ezen 
a napon nem szednek belé-
pődíjat a délelőtt 10 órától 
este 9-ig nyitva tartó Vidám 
Parkban, s a ligetben sok-
sok sátrat állítanak fel a I 
kereskedelmi és vendéglátó 1 

vállalatok. Értesülésünk sze-
rint érdekes látványosság 
lesz Újszegeden a szabadtéri 
ökörsütés. 

Gazdag sportprogramot is 
ígér május elseje. A Kis-
stadionban ünnepi kézilabda-
tornát rendeznek, a Ságvári-
pálván teniszbemutatót, az 
Épitők-pályáján egyéni te-
keversenyt, az uszodában 
pedig úszóversenyt. 

Fock Jenő, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja, 
a Magyar Forradalmi Mun-
kás-Paraszt Kormány elnöke 
és felesége Csongrád megyei 
tartózkodásának harmadik 
napján, szombaton Hódmező-
vásárhelyre, Fábiánsebes-
tyénre, Szentesre és Csong-
rádra utazott. A vendégeket 
elkísérte Győri Imre. az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a megyei párt-

; bizottság első titkára. Török 
! László, a Csongrád megyei 

tanács vb-elnöke, dr. Komö-
estn Mihály, a megyei párt-
bizottság titkára. 

Hódmezővásárhelyre ér-
kezve először megtekintették 
a napokban felavatott Lenin-
szobrot és a Lenin teret, 
majd a divat-kötöttárugyár 
központi üzemébe érkeztek, 
ahol meghallgatták a gyár 
vezetőinek tájékoztatóját az 
üzemről. Néhány szám is ki-
tűnően szemlélteti a fejlő-
dést: 1952-ben 350. 1969-ben 
már 3820 dolgozója volt a 
híres kötszövő gyárnak. 
Évente több mint 6 millió 
darab kötöttárut gyártanak, 
486 millió forint értékben. 
A következő ötéves tervben 
mintegy 30 százalékkal akar-
ják növelni a termelést, de 
ehhez olvari arányú beruhá-
zásra volna szükség, amelyet 
az üzem saját erejéből nem 
tud elvégezni. A szigorú 
bankrendelkezések sok gon-
dot okoznak — panaszolták 
a gyár rezetői, mire a mi-
niszterelnök megjegyezte: 
örvendetes, hogy a bank 
végre alaposan megvizsgál-
ja, indokolt és gazdaságos-e 
az a cél. amihez a hitelt ké-
rik. Ez az eljárás a gazda-
sági reform logikus követ-
kezménye. 

Érdeklődéssel hallgattta a 
miniszterelnök az arról 
szóló tájékoztatót, hogy mi-
ként segiti az üzem a dol-
gozók lakásépítését. 1967-ben 
330 ezer forint lakásfejlesz-
tési alapot létesítettek, s ez 
az összeg azóta több mint 2 
millió forintra szaporodott. 
Üzemi segítséggel öt év alatt 
95 lakást építenek meg. s 
ebből már 26-ot át is adtak. 

E n y e d l Z o l t á n f e l v é t e t * 

A miniszterelnök a majolikagyár festödéjében Tatár 
réné és leánya, Dezső Jánosné társaságiban 

délután a kormányelnök és 
kísérete. A termelőszövetke-
zetek vezetőinek tájékozta-
tójából arról értesülhetett, 
hogy a telep 1971 elejétől 
fog üzemelni. Ugyanez a há-
rom téesz 100 milliós beru-
házással 25 négyzetméter 
alapterületű üvegházat és 40 
ezer négyzetméternyi fólia-
házat is épít. Most fontol-
gatják. hpgy a hűsiparral 
közösen húsfeldolgozó üze-
met is építenek. A Kinizsi 
Tsz szociális programja ke-
retében 100 lakást is építtet. 

Fábiánsebestyén után a 
kora délutáni órákban a 
kormányfő Szentesre érke-
zet t Megtekintette a mint-
egy 50 milliós beruházással 
épülő Kossuth téri új lakó-
és üzletházat, a Kontakta 
épülő bérházát, az 5nn sze-
mélyes újjáépített színház-

termet és maketten a várcé* 
központ rekonstrukciós teiyh 
vét. A sétát a Marx téri ú j 
lakónegyed megtekintést fett 
jezte be. ' 

A Csongrád megyei h i v a t a l 
lbs látogatás utolsó atk>^ 
mása a meg ve 040011? v á m -
sa: Csongrád volt. A váron 
megtekintése során előbb tt 
Dózsa György téren ál ltai 
meg. ahol a tanács négy tíz-
emeletes ház építését tervei 
zi. ennek makettjét is bemu-
tatták. 

Szombaton az esti órákbari 
Csongrádtól elbúcsúzva Focla 
Jenő és felesége elutaztate 
megyénkből. A megyehatária 
Csongrád megye párt- és ta-
nácsi • vezetői. valamint! 
Csongrád város vezetői k i -
sérték el és mondtak köszö-
netet a megtisztelő látogatá-
sért. 

»» 

Ülést tartott 
a Szeged városi 

pártbizottság 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi bi-

zottsága tegnap, szombaton délelőtt kibővített ülést tartott 
a megyei tanácsháza nagytermében. Dr. Varga Dezső, a vá-
rosi pártbizottság titkára megnyitója után dr. Ozvald 
Imre, a városi pártbizottság titkára tartott tájékoztatót a 
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a 
Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1970. ápri-
lis 16-i együttes üléséről. A pártbizöttsági ülés dr. Varga 
Dezső zárszavával fejeződött be. 

A vendégek a tájékoztató 
után megtekintették a szép 
kötöttárukból összeállított 
divatbemutatót, majd fölke-
resték az üzemrészeket. 

A vásárhelyi program a 
ma jolikagyárban folytató-
dott. ahol a vendégek meg-
ismerkedtek a híres vásár-
helyi kerámia készítésének 
munkafolyamataival; innen 
pedig a Tornyai János Mú-
zeumba érkeztek,, a negyed-
század alatt alkatott leg-
szebb műtárgyak kiállításá-
ra. Megtekintették a Petőfi 
Művelődési Ház kiállítási 
termében a Tornyai—Med-
gyessy-kiállítást is. 

A vásárhelyi program vá-
rosnéző sétával fejeződött 
be. 

A szentesi-fábiánsebestyé-
ni út mentén építi három 
termelőszövetkezet — a fá-
biáni Kinizsi, a nagymágo-
csi Sallai és a Szentesi Fel-
szabadulás — az évi 30 ezer 
hízott sertést kibocsátó kö-
zös telepet. 120 millió forint 
költséggel. Ide látogatott 

A miniszterelnök 
nyilatkozata 

Fock Jenő a hódmezővásárhelyi Tornvai János Mú-
zeumban tett látogatása utan a sajtó — közöttük a Dél-
magyarország — munkatársainak adott nyilatkozatában 
látogatásának tapasztalatairól szólt: 

— Eddigi benyomásaim nagyon jók. Régóta nem jártam 
már a megyében, amely az elmúlt évek alatt sokat fejlő-
dött. Számszerűségében ezt az előrehaladást nyomon tud-1 

tam követni, azonban más az, amikor személyesen láthatja 
az ember az ú j üzemeket, találkozhat a dolgozókkal. 

— A Szeged környéki olajmezőn tett látogatásom al-
kalmával tapasztaltam, hogy lelkes, jól képzett fiatal gárda 
dolgozik az olajosoknál. Bizom abban, hogv még jelentős 
szénhidrogén-kincseket rejt az Alföld területén — és az 
ország más részén — a föld mélye, mint ahogy ezt a 
szakemberek is remélik. 

— A beszélgetések során nem egymást dicsértük — 
folytatta a miniszterelnök —, és ennek nagyon örülök. Meg 
is köszönöm a helybelieknek, hogy percek alatt olyan lég-
kört teremtettek, amelyben otthon éreztem magamat. Ez 
a légkör megfelelt annak, hogv őszintén beszéljünk ered-
ményeinkről és a még meglevő hibákról i6. 

Befejezésül arról szólt, hogy a párt Központi Bizott-
sága és a Minisztertanács április 16-án hozott határoza-
tait olyan konkrét intézkedéseknek kell követniök. ame-
lyek növelik a tanácsok önállóságát, elősegítik maid. kü-
lönféle gondjaink, köztük a lakásgondok enyhítését. 

Éljen és virágozzék a szovjet és a magyar nép barátsága! 


