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II Pafet Lao 
„sürgős 
üzenete" 

Szufanuvone herceg. a 
Laoszi Hazafias Front elnö-
ke különmegbízottia, Souk 

í 
Vongsak herceg u t ján „sür-
gős üzenetet" jut ta tot t el j 
Souvanna Phouma laoszi mi-
niszterelnökhöz. Mint a 
"ao6zi miniszterelnökség köz-
li. Vongsak herceg 25 per-
ces megbeszélést folytatott 
Souvanna Phoumával és en-
nek során történt az üzenet 
— mondja a közlemény —, 
amely „kizárólag katonai 
kérdésekkel" foglalkozik. 

A laoszi fővárosban meg-
figyelők lehetségesnek t a r t -
ják. hogy tűzszüneti javas-
latról van szó. Jóllehet a 
„tűzszünet" szót még soha-
sem eltették k i a laoszi fő-
városban. a katonai tevé-
kenység az országban egy 
hónap óta már csaknem a 
nullával egyenlő, amit so-
kan a Patet Lao jóakaratá-
nak bizonyítékaként emle-
getnek. 

Alkotmány napi ünnepségek 
Gyűlések, megemlékezések, munkás-paraszt 

találkozók Szegeden és a járásban 

« * 

Ülést tartott az MSZMP 
Szeged városi bizottsága 

Az alkotmány napi ünnep-
ségek idén összefonódnak az 
ál lamalapító I. István szüle-
tésének 1000. évfordulójával 
és az ú j kenyér ünnepével. 
Ezek jegyében t a r t j ák meg-
emlékezéseiket a következő 
napokban Szeged és a sze-
gedi járás dolgozói is. 

A Hazafias Népfront Sze-
ged városi bizottsága, a vá-
rosi tanács végrehaj tó bi-
zottsága és a ruhagyár 
MSZMP-szervezete 18-án, 
kedden délután fél 3-kor ün-
nepi gyűlést rendez a Szege-
di Ruhagyár művelődési ter-
mében. Ünnepi beszédet 
mond dr. Biczó György, a 
városi tanács vb-elnöke. 

A népfront III. kerület i 
bizottsága és az Üj Elet Tsz 
augusztus 19-én délután 6 
órai kezdettel Mihálytele-
ken, a Móricz Zsigmond 
művelődési házban emléke-
zik meg az alkotmány nap-
járól. Előadó: Bódi László 
országgyűlési képviselő. Au-
gusztus 20-án hasonló gyű-
lés lesz 6 órai kezdettel, a 
Móra Ferenc Tsz székházá-
ban is, ahol Hofgesang Pé-
ter, a népfront városi t i tká-
ra mond beszédet. 

A hagyományos alkot-
mány-bál 20-án lesz. este 7 
órakor, az újszegedi Vigadó-

ban. Este 9-kor a Tisza 
Szálló helyiségeiben rendezi 
meg a népfront városi bi-
zottsága a fesztiválzáró gá-
laestet. 

A szegedi Felszabadulás 
Tsz augusztus 27-én az al-
kotmány születésnapját és a 
téesz megalakulásának év-
fordulóját együtt ünnepli. 
Ünnepi beszédet Komócsin 
Zoltán, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a KB 
t i tkára mond. 

Kiskundorozsmán augusz-
tus 19-én délután 6 órakor 
munkás-paraszt találkozót 
rendeznek. Ezen dr.. Siklós 
János, a Népszava főszer-
kesztőjének beszéde u tán 
kerül sor az ú j kenyér át-
adására. 

Kisteleken augusztus 18. 
és 20. között. lesznek a szö-
vetkezeti napok és akkor 
nyílik az áfész ünnepi vásá-
ra. Augusztus 18-án. 10 óra-
kor kezdődik a szocialista 
brigádok értekezlete. 19-én 
délelőtt 9 órakor a téesz-
asszonyok találkozójára, dél-
előtt 10 órakor pedig a Ma-
gyar—Szovjet Barátság Tsz 
ünnepi közgyűlésére kerül 
sor. A 20-án, délelőtt 10 
órakor kezdődő ünnepi gyű-
lés szónoka dr. Ágoston Jó-

Pártvezetők találkozása 
epítőtábori egyetemistákkal 
Komócsin Zoltán válaszolt a kérdésekre 

Elismerés a fiataloknak 
Tegnap, szombaton dél-

előtt Szegedre látogatott 
Komócsin Zoltán, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a KB ti tkára. 

Komócsin Zoltán Győri 
Imrének, az MSZMP KB 
tagjának, a Csongrád me-
gyei pártbizottság első tit-
kárának, Sípos Gézának, a 
Szeged városi pártbizottság 
első t i tkárának, Fócze La-
josnak, a KISZ KB t i tkárá-
nak, valamint. Szögi Bélá-
nak. a KISZ KB tagjának, 
a KISZ Csongrád megyei bi-
zottsága első t i tkárának t á r -
saságóban reggel 9 órakor 
felkereste ,a József Attila 
Tudományegyetem rektori 
hivatalát , ahol dr. Márta 
Ferenc, a JATE rektora fo-
gadta a vendégeket. 

Komócsin Zoltánt. Hegyi 
András, a JATE KlSZ-bi-
zottságának t i tkára tájékoz-
tatta az egyetemi építőtábo-
rok történetéről. az idén 
megrendezett táborok hely-
zetéről. Hegyi András 
elmondotta: eddig 80— 
100 fős táborokat szervez-
tek. most azonban a tiszai 
árvíz miat t népesebb d iák-
csoportokat kellett mozgósí-
tani a védelemre, a keletke-
zett károk elhárí tására. 

A szegedi egyetemisták a 
Délmagyaroszági Építőipari 
Vállalat és a Szegedi Építő-
ipari Vállalat munkahelyein 
dolgoztak, ahol azokat a 
munkásokat helyettesítették, 
akik a közvetlen árvízvéde-
lemben vettek részt. 

Az építőtáborok mqzgósí-
tását nagy előkészítés előzte 
meg. Fő agitációs eszközként 
a személyes példamutatást 
alkalmazták, amelynek ér-
telmében valamennyi KISZ-
vezető vállalta a kéthetes, 
önkéntes munkát . 

A JATE KISZ-bizottsága 
által szervezett építőtábor-
ban az augusztus 20-án be-
fejeződő munkák során há-
romszor két turnusban 
mintegy 400 szegedi egyete-
mi hallgató dolgozott. 

Segítette a szegedi építke-
zéseket 15 odesszai és 15 
lvovi egyetemi hallgató is, 
akik a két szovjet, város fel-
sőoktatási intézményeinek 
képviseletében érkeztek 
Szegedre. 

A magyar és a szovjet 
egyetemisták ál talában se-
gédmunkát végeztek: a 
fö ldmunkákban és az anyag-
mozgatásban vettek .részt, 
ám néhányan szakmunkás-
ként segítették a soron levő 
építkezéseket. 

Mint a JATE KlSZ-bizott-
ságának t i tkára elmondotta, 
a Délmagyarországi Építő-
ipari Vállalatnál 156 ezer. a 
Szegedi Építőipari Vállalat-
nál pedig 35 ezer forint ér-
tékű munká t végeztek a f ia-
talok. 

Az építőtáborok lakói szá-
mára több kiegészítő ren-
dezvényt biztosított a ven-
déglátó egyetemi KISZ-bi-
zottság. Így szabadtéri elő-
adásokon, mozivetítéseken, 
sportversenyeken vettek 
részt a szovjet és a magyar 
egyetemi hallgatók. 

Áz árvízi építőtáborok la-
kói a Bolyai kollégiumban 
laktak. A „koedukált" kol-
légiumban elhelyezett brigá-
dok munkatel jes í tményét 
ősszel értékelik, és a legki-
válóbbaknak tel jesí tményét 
ugyancsak ősszel jutalmaz-
zák. 

Mint Szögi Béla elmon-
dotta, Csongrád megyében 
összesen több mint 1300 kis-
és nagydiák vet t részt az 
árvízvédekezés során fel-

használt anyagok mentésé-
ben. A középiskolások és 
egyetemisták több mint fél-
millió zsákot tettek alkal-
massá az ú j a b b felhaszná-
lásra. 

Föcze Lajos a tá jékoztató 
során arról számolt be, hogy 
összesen mintegy 35 ezer 
f iatal vett részt az idei nyá-
ron szervezett építőtáborok-
ban. A KTSZ Központi Bi-
zottsága úgy tervezi. hogy 
szeptember 1. és október 1. 
között újabb építőtáborokat 
szervez, amelyek lakói fő-
képpen a Szabolcs megyei 
árvízkárok elhárí tásán dol-
goznak majd . 

A tájékoztató után kon-
zultációra került sor, amely-
nek keretében Komócsin 
Zoltán válaszolt a kérdések-
re. A több mint két órán át 
tartot t tájékoztató kereté-
ben Komócsin Zoltán előbb 
külpolitikai, majd belpoliti-
kai problémákat elemzett. 

A nagy érdeklődéssel kí-
sért tájékoztató után Komó-
csin Zoltán és a megyei, sze-
gedi pártvezetők azokkal a 
lvovi műszaki főiskolásokkal 
találkoztak, akik mintegy 
két héten át a szegedi egye-
temi építőtábor tagjai vol-
tak. 

A . találkozó résztvevőit 
Jevgenyij Szinyicin, a szov-
jet. hallgatócsoport vezetője 
tá jékoztat ta a szovjet egye-
temi város életéről, majd 
Komócsin Zoltán mondott 
köszönetet a főiskolás ven-
dégek munkájáér t . 

A találkozó befejezéseként 
dr. Márta Ferenc rektor 
a jándékokat adott át a 
Szovjetunióból érkezett di-
ákcsoport vezetőinek. A lvo-
vi főiskolások ugyancsak 
megajándékozták vendéglá-
tóikat. 

zsef, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának t i tká-
ra. 

Balás+yán a tanács és a 
népf ront együttes ülésének 
előadója 19-én délután 6 
órakor, Keresztúri József 
vb-elnök. 

Bordányon és Csengelén 
19-én rendezik meg a meg-
emlékezést. Forráskúton 19-
én 10 órakor lesz az ünnep-
ség. Az előadó dr. Bárányi 
Albert járási tanácstag. 

Az öttömösi dolgozók 17-
én ünnepi tanácsülésen, a 
röszkeiek ünnepi gyűlésen 
vesznek részt, melyen Szili 
Emília, a népf ront községi 
t i tkára mond beszédet. 

A rúzsai ünnepélyen Ur-
bán László, a művelődési 
ház igazgatója, a sövényházi 
megemlékezésen Kecskemé-
ti Gábor mél ta t ja augusztus 
20-át. 

A 19-i szőregi ünnepi ta-
nácsülés előadója Bonda 
Menyhért, vb-elnök. A 20-
án, 9-kor kezdődő ünnepi 
gyűlésen a művelődési ott-
hon igazgatója, Márton 
András mond beszédet. 

Tiszaszigeten 20-án dél-
előtt 10 órakor rendezik meg 
az ünnepséget, melynek szó-
noka Niesner Ferenc ország-
gyűlési képviselő, téesz-el-
nök. 

Üllésen ünnepi tanácsülés 
lesz augusztus 19-én, Zsom-
bón 20-án 10 órakor kezdő-
dik az a lkotmánynapi ün-
nepség. Ennek előadója Kál-
mán Ferenc iskolaigazgató. 

Pusztamérgesen 20-án 
délelőtt 10 órakor munkás-
paraszt, találkozót rendez-
nek. beszédet dr. Tóth 
László, a népfront, községi 
t i tkára, a domaszéki ünnepi 
gyűlésen Hörömpő József, az 
áramszolgáltató vállalat 
igazgatóhelyettese mond. 

Zákányszék augusztus 20-i 
rendezvényén Tóth Szilvesz-
terné országgyűlési képvise-
lő. vb-elnök mondja az ün-
nepi beszédet. 

A Magyar Szocialista Mun-
káspár t Szeged városi bi-
zottsága augusztus 15-én, 
szombaton ülést tar tot t a 
pártbizottság Kálvin téri 
székházában. Az ülésen dr. 
Varga Dezső, a pártbizottság 
t i tkára tájékoztatót tartott az 
MSZMP Központi Bizottsá-
ga 1970. július 15—16-i ülé-
séről. A végrehaj tó bizottság 
1970. első félévi munká j á -
ról szóló beszámolót, vala-

mint a végrehaj tó bizottság 
és a városi pártbizottság 
munkabizottságainak 1970. 
második félévi munkatervé-
ről szóló előterjesztést dr. 
Ozvald Imre, a pártbizot t-
ság t i tkára terjesztet te elő; 
A két előterjesztést a pár t -
bizottság elfogadta. 

Végezetül a városi pár t -
bizottság fegyelmi ügyeket 
tárgyalt . 

Tanácskozott a járási 
pártbizottság 

Az MSZMP szegedi járási 
bizottsága tegnap, szomba-
ton kibővített ülést tartot t a 
járási tanács székházában. 
Az ülésen meghallgatták 
Csápenszki Istvánnak, a 
pártbizottság első t i tkárának 
tájékoztatóját a Központi 
Bizottság 1970. július 15— 
16-i üléséről, az ott hozott 
határozatokról. Ezután Gru-
ber János, a pártbizottság 
t i tkára beszámolt a végre-
haj tó bizottság idei első fél 
évben végzett munkájáró l és 
javaslatot tett a járási pár t -
bizottság és végrehaj tó bi-
zottság idei második féléves 
munkatervére . 

A két napiredi pont meg-
beszélése után a járási pár t -
bizottság zár t ülésen szemé-
lyi kérdésekben határozott. 

1 Az MSZMP Csongrád me-
gyei bizottsága és végrehaj-

i tó bizottsága, valamint a 
szegedi járási pártbizottság 

! végrehaj tó bizottságának 
együttes javaslatát dr. Ágos-
ton József, a megyei pár tbi -
zottság t i tkára terjesztet te 
elő. Eszerint Csápenszki Ist-

i vánt; a járási pártbizottság 
első t i tkárát felmentették 

1 tisztségéből. Méltatták Csá-

penszki Is tvánnak több mint 
két évtizedes odaadó m u n -
káját , áldozatos tevékenysé-
gét, amelyet a pár t politiká-
jának megvalósítása érdeké-
ben fej te t t ki, mint a par t 
tisztségviselője. Csápenszki 
Is tvánt augusztus 15-ével ki -
nevezték a Csongrád megyei 
Tejipari Vállalat igazgató-
jává. 

Az előterjesztés a lapján a 
pártbizottság és a végreha j -
tó bizottság tagjai sorába,' 
illetve a szegedi járási pá r t -
bizottság első t i tkárává meg-
választották dr. Kovács Jó -
zsefet, a makói járási ta-
nács vb eddigi elnökét. Dr.1 

Kovács József 1928-ban szü-
letett, eredeti foglalkozása 
géplakatos. Elvégezte a jog-
tudományi egyetemet, s je-
lenleg a pártfőiskola másod-
éves levelező hallgatója,' 
Szakmájában dolgozott hosz-j 
szú ideig, ma jd a hirdi ken-" 
derfonógyárban töltött be 
vezető állást, később a 
nagylaki kendergyár igaz-
gatója volt. A pár tnak 1948 
óta tagja, s tagja volt a 
makói járási pártbizottság 
végrehaj tó bizottságának is.1 

A második 
szakasz 

A földalatti vasút második szakaszának építése jó ütem-
ben halad Budapesten. A Moszkva tér alatt megkezdték 
az állomástér kialakítását. Ennek boltozata és oldalfala 
már elkészült, jelenleg a 75 méter hosszú mozgólépcső 
lej taknát építik. Képünkön: Ezen az alagút-szakaszon éré-
keznek maid a szerelvények a Vérmező felől a metró 
Moszkva téri állomásához. 


