
VILÁG PROLETÁRJÁT, EGYESÜLJETEK! 

DEIMGYAR0RSZA6 
M A G Y A R S Z O C I A L I S T A M U N K Á S P Á R T L A P J A 

60. évfolyam, 163. szám 

1970. JÜLIUS 18., 

CSÜTÖRTÖK 

Megjelenik hétfő kivéte-
lével mindennap, hétköz-

nap 8. vasárnap 12 
oldalon. 

ARA: 80 FILLÉR 

Tanácskozik az MSZMP 
Központi Bizottsága 

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA SZER-
DÁN, TEGNAP MEGKEZDTE ÜLÉSÉT. 

A KÖZPONTI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK ELSŐ NAPJÁN A NEMZETKÖZI 
HELYZET ÉS A GAZDASÁGI ÉPÍTŐMUNKA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEIRŐL TÁR-
GYALT. A KÖZPONTI BIZOTTSÁG MA, CSÜTÖRTÖKÖN FOLYTATJA MUN-
KÁJÁT. 

A X. pártkongresszus tiszteletére 

Négymillióval több öntvény 

« • 

Ülést tartott 
a városi tanács 

Tájékoztató az alapvető ellátottságról — A költség' 

vetés zárszámadása — Elismerés és köszönet 

az árvízvédelemben nyújtott segítségért 

A Szegedi Vasöntödében a 
kongresszus tiszteletére in-
dított versenyben ú j célokat 
emek el. Az újjáépített, tel-
jes egészében korszerűsített 
üzem 1970-ben első jelentő-
sebb feladatát oldja meg, 
hiszen az elmúlt évekhez 
képest megkétszereződött a 
termelés. Mint annyi más v a I megtoldják a munka-
Tisza menti gyárat, az ön- mozgalom eredményével. A 
tödét is nehéz helyzetbe lehetőség adott erre, hi-
hozta az árvízveszély, a s z e n a korszerű technológia 
munkásoknak a gátakon is elsajátításával, jobb alkal-
helyt kellett állni. A terme- mazasával a termelés nö-
lésnövelést, az elveszett velhető, a minőség javít.ha-
munkaórákat most a mun- to. Természetesen a mun-

próbaüzemelést. így június-
ban megindulhatott a rend-
szeres könnyűfémöntés, 
amelynek során több mint 
háromnegyed millió forint 
értékű alumínium ventillá-
torlapátot készítettek. Július 
elsejétől megindult a három 
műszakos munka is, naponta 
250—300 ventillátor-alkat-
részt gyártanak alumínium-
ból. 

A munkamozgalom a gyár 
korszerűsítéséhez, a körül-
mények megjavításához is 
hozzájárul. Az öntöde veze-
tői elmondták, hogy az ön-

kaversennvel oldják meg, il- kaversenynek-nem csupán a t 6 m u n k á s o k eddig "több mint 
, 1 . . . . , , l. _ m p n n n c o t f n n u o l-> „»-.-» 300 méter betonutat építet-letve szüntetik meg; a mennyiség növelése, hanem 
munkaverseny keretében a minőségjavítás, valamint a £ £ a 7 Ü 7 e m területén szo-
igyekeznek az eddiginél is szakadatlan korszerusites is c j a l i s t a s 7 , e r 7 , ő d é s alapján, 
több öntvényt adni az or- célja. munkaidőn túl. Rövidesen 
szag fémmegmunkáló ipará- A vasöntöde nemrég ú j 40—45 fő elhelyezésére al-
nak. termelési ággal, a könnyű- kalmas öltöző és fürdő épí-

A vasöntödében kapott tá- fémöntéssel bővült. Az ú j tését kezdik meg ugyan-
jékoztatás szerint szinte ki- gépek, berendezések telepi- ilyen módszerrel. Azaz, az 
vétel nélkül mindenki részt főséhez. az üzem megindí- öntöde dolgozói építő-pari 
vesz a kongresszusi verseny- fásához — ugyancsak a feladatokra vállalkoznak 
ben. A felajánlásokban szá- munkaverseny-mozgalom munkaidőn túl, szocialista 
mos érdekes pont szerepel, keretében — a vasöntök ér- szerződés alapján. EzzeJ le-
Többek közt ar ra készül- tékes segítséget adtak. Fő- hetővé teszik, hogy gyorsan 
nek. hogy az eredetileg 61 ként társadalmi munkában, javuljanak a szociális kórül-
millió forintra tervezett évi munkaidő után elvégezték a mények. 
termelést további 4 millió- szerelést, majd májusban a M. I. 

hónapban a különféle anya-
gok: rózseművek, homokzsá-
kok és fóliatakarók elbontá-
sa, visszamentése köti le. 

A szegedi városi tanács évi gazdasági tevékenységé- menyekről a védelemről, a 
tegnap, szerdán ülést tartott nek értékelését, terveik tel- károkról és a helyreállítás 
a tanácsháza dísztermében, jesitését és a tavalyi költség- munkájáról dr. Biczó György 
Dr. Biczó György, a végre- vetési zárszámadást Nagy tájékoztatta a tanácsot. Ja-J 
hajtó bizottság elnöke meg- Miklós, a vb pénzügyi és dr. vaslatára a tanács úgy hatá-
nyitójában megemlékezett a Kalmár Ferenc, a vb terv- rozott, hogy köszönetét fejezi 
közelmúltban elhunyt dr. Ta- osztályának vezetője terjesz- hi a pártnak és a kormány-
ri Jánosról, a szabadtéri já- tette elő. A tanácsülés a je- nak azért a hatalmas segítsé-
tékok igazgatójáról, aki 1958 lentést jóváhagyta és hatá- gért, mely lehetővé tette, 
óta haláláig tagja volt a vá- rozatában egyetértett a hogy a város megmenekült a 
rosi tanácsnak. A tanácsülés végrehajtó bizottság azon pusztulástól; hasonlóképp 
dr. Tari János érdemelt jegy- véleményével, hogy nem tel- elismerését és köszönetét fe-
zökönyvben örökítette meg, jesen elégedett az. 196!). évi jezi ki a tanács 
s emlékének egyperces né- eredményekkel. A tanács megyei és 
ma felállással adózott. utasította a végrehajtó bi- párt-, 

Napirendre elsőként a Sze- zottság szakigazgatási szer-
ged alapvető ellátottságának veinek vezetőit, hogy az irá- szovjet katonaknak, a fegy 
általános helyzetéről szóló nyitásukhoz tartozó vállala- veres testületeknek, az árviz-
tájékoztató került. (Tartal- toknál kísérjék figyelemmel védekezésben részt vett vá-
rnát lapunk öt részben. A a fejlesztési alap felhaszná- lamennyi szervnek és min-' 
negyedik ötéves terv k'üszö- lását, és segítsék elő a ter 
bén címmel, július 13-tól 17- melés fejlődési ütemenek ja 
ig adta közre.) Halász Árpád, vitását. Határozat született felszólalásában javasolta, 
a"végrehajtó bizottság elnök- arról is, hogy a tanácsi vál- hogy az árvízvédelmi mun-
helvettese szóbeli kiegészíté- lalatok fejlesztésével kapcso- kában kitűnt tanácsi dolgo-
sul elmondotta, hogy ez. a ta- latos feladatokat részletesen zók számára jutalmakat is 
nulmány a választott tanács dolgozzák ki. A tanács tava- adjanak, sőt terjesszék fel 
tagiai számára is szinte kézi- lyi költségvetése végül is őket kitüntetésre; dr. Ballá 
könvvként használható adat- mintegy 328 millió forint be- Béla pedig azt javasolta, 
gyűjtemény a napi munká- vétellel 286 millió forint ki- hogy a legmagasabb vízállást 
hoz Az. anyagot korábban adassa 1, lehat 41 millió fo- márványtáblán 
megtárgyalta az MSZMP vá- ririi maradvánnyal zárult. 
rosi végrehajtó bizottsága és Tihanyi Ernőnek, a népi 
a városi tanács végrehajtó ellenőrzési bizottság elnök- kérdései, bejélentései követJ 
bizottsága is, és mindkét tes- helyettesének előterjesztésé- keztek. Engi József az. újsze-J 
tület alkalmasnak találta ar- t>etl a tanács elfogadta a gediek kérését tolmácsolta: 
ra. hogv a negyedik ötéves Csongrád megyei és Szeged vizsgálják meg illetékesek a 
terv előkészítésének alapjául városi népi ellenőrzési bi- Holt-Maros állapotát. Tiha-í 
szolgáljon. Észrevételként el- zottság idei második félévi nyi Ernő arról tájékoztatta 
hangzott azonban, hogy egy- munkatervét. E szerint a né- a tanácstagokat. hogy egy 
részt szükség volna egy Pi ellenőrzés Szegeden töb- korábbi bejelentés 
olvan tanulmányra is. mely bek között egyes ipari vál-
nem csupán tanácsi hatás- lalatoknál a munka- és 
körben, hanem más területe- üzemszervezés helyzetét, va- lázási módszerét, s megállaJ 
ken is feldolgozná a város lamint az egyetemi és föis- pították, hogy a bejelentés 
életének adatait hasonló ala- kolai hallgatók kollégiumi 
possággal: másrészt úgy fog- ellátottságát vizsgálja meg. 
laltak állást, hogy szükség A városi tanács társadal- mind nagyobb a városban a 
van még új iparágak telepi- mi tanulmányi ösztöndíjat levegő szennyezettsége és a 
tésére Szegeden. De olyan adományozott i f j . Tari János zajártalom. Nitsinger Gvuta 
iparágakéra, melyek nagy elsőéves orvostanhallgató- mt 

Csongrád 
Szeged városi 

tanácsi és vízügyi 
szerveknek, a magyar és a 

den szegedi polgárnak helyt-
állásáért. Dr. Piros László 

örökítsék; 

a tanácstagolé 

alapján 
megvizsgálták az építő ktsa 
gázszerelő részlegének számJ 

igaz. Dr Kulka Frigyes arra 
hívta fel a figyelmet. hogy 

kérte az illetékeseket, hogy 
technikai felkészültséggel és nak. Utasította a végrehajtó vizsgálják meg egy korházi 
igen hatékony termelékeny- bizottság elnökét, hogy gon- elfektető osztály létesítésénél 
séggel, ám aránylag kis lét- doskodjék a tanulmányi lehetőséget. Lácsán MihálvJ 
számmal dolgoznak. szerződés megkötéséről, és 

Az előterjesztés vitájában a szükséges egyéb intézkedé-
Kovács Alajos, Hofgesang se;r megtételéről. 
Péter , Takács M á t é tanács -

Mindez sok időbe telik, tag. dr. Petri Gábor ország- Az idei szegedi árvízi ese-

né, országgyűlési képviselő a 
lakosság nagyobb összefogáJ 
sát kérte ahhoz, hogy a vá-' 
ros rendje és tisztasága isJ 
mét a régi legyen. 

mert százhúszezer kiló fó-
liát használtak fel a tölté-
sek borítására és mintegy 
hárommillió homokzsákot 
építettek be. 

Még a nagy helyreállítási 
munkák előtt megkezdték a 
Makó határában levö nagy 
buzgársor keletkezésének ki-
vizsgálását. Mint ismeretes, 
itt százhatvan méter hosz-
szúságú szakaszon több mint 
húsz összefüggő ellennyomó 
medencét kellett kiépíteni. 

gyűlési képviselő és Tihanyi 
Ernő. a Népi Ellenőrzési Bi-
zottség elnökhelyettese szó-
lalt fel. A határozatban a 
tanács kimondta, hogy az 
anyag egyes fejezeteiben ki-
emelt feladatok képezzék a 
tervezés és a kivitelezés leg-
főbb irányelveit; a negyedik 
ötéves terv Szegedre vonat-
kozó adatainak meghatározá-
sa után a pénzeszközöket a 
meghatározott aranyok sze-
rint osszák fel: kéri a tanács, 
hogy az anyagot a területi 
tervezéssel kapcsolatban 
ajánlásként a felsőbb irányí-
tó szerv is fogadja el. 

A tanácsi vállalatok 1969. 

Somogyi Károlyné íelvetele 

Részlel a folyóról 

Gyorsan apadnak a fo- köbméter vizet szállít a Ti-
lyók. Az elmúlt napokban sza másodpercenként, mind-
átlagosan harminc centimé- össze negyven százalékát a 
terrel csökkent Szegednél a tetőzéskori mennyiségnek. 
Tisza szintje. Visszahúzódott Ez azonban a közepes nyá-
medrébe a folyó, s teljesen ri vízhozamnak legalább a 
„megszelídült". Más évek kétszerese, 
hasonló időszakához képes* Az Alsótiszavidéki Vízügyi 
még mindig magas a vizái- Igazgatóság védelmi szaka-
lás, de már csak ezerötszáz szainak munkaerejét még e 

Gepek es kaszaparok 
Hetek óta tart az aratás. Az első napok-

ban még csak „csipkedték" a hatalmas 
gépek a szőke gabonatáblákat, ma már 
azonban teljes erővel dolgoznak a kombáj-
nok, aratógépek és a kaszapárok. A 
Csongrád megyei Gabonafelvásárló és Fel-
dolgozó Vállalat raktáraiba eddig még 
nem sok érkezett be az ú j termésből, őszi 
árpából száz vagon, takarmánybúzából öt-
ven vagon, és kétszeresből 8—10 vagon. 
Szegeden a Tisza-malom is várja az új-
búzát, az új sütéshez az étkezési búzát. A 

Megalakult 
a szovjet kormány 

Ismét Koszigin a miniszterelnök 
A Szovjetunió Legfelső Ta- vé. Koszigin a szovjet par-i 

nácsa szerda délelőtti ülésén lament elé terjesztette név-
Alekszej Koszigint választót- sorát, amelyet a Legfelső 
fák a minisztertanács elnöké- Tanács egyhangúlag jovaha-

gyott. 
u ^ ^ m A minisztertanács elnöké-

nek első helyettesei: Kirill 
Mazurov és Dmitrij Pol-
janszkij. 

A kormányba kilenc elnök-
helyettes, a miniszterek, az 
allami bizottságok elnökei, 
az Állami Bank vezetőségé-
nek elnöke, a Központi Sta-
tisztikai Hivatal vezetője ke-! 
rült. 

Az alkotmánynak megfe-
lelően mind a 15 szövetségi 
köztársaság minisztertaná-
csának elnöke tagja a kor-
mánynak. 

Személyi változásokra nem 
került sor. 

Koszigin az ülésen rövid 
nyilatkozatot tett. Kijelentet^ 

(Folytatás a 2. oldalon.)?g 

Szegedi Állami Gazdaság tegnapra ígérte 
az első fuvart, de délig nem érkezett meg 
a szállítmány. 

A szegedi és járási termelőszövetkeze-
tekben is javában tart a nyári betakarítás. 
Például Balastyán, a Móra Ferenc Tsz-ben 
a jövő hét elején, közepén már befeje-
zik az aratást. Eddig Ő6zi árpából száz 
holdat, rozsból 150, búzából 60 holdat és 
tritikáléból 150 holdat arattak le. Az ed-
digi becslések szerint őszi árpából holdan-
ként 10, búzából és tritikáléból 10—10. 
rozsból pedig 7 mazsa termés várható. 


