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Segítsük jobban 
árvízkárosultakat! 
Ülésezett az SZMT elnöksége 

Az árvízkárosult szerve-
zett dolgozók és családjuk 
anyagi és szociális helyzeté-
ről. a szakszervezeti válasz-
tások előkészítéséről és a 
szakszervezeti kultúrottho-
nok tevékenységéről tárgyalt 
tegnap délelőtt a Szakszer-
vezetek Csongrád megyei 
Tanácsának elnöksége Sze-
geden, Oláh Mihály elnökle-
tével. 

Az első napirendi pont 
sürgető időszerűségét a fe-
nyegető ősz. a közelgő tél 
adta. Az írásbeli beszámoló 
készítői és a szóbeli módo-
sítást tevő Harmatos József, 
a közgazdasági bizottság ve-
zetője adtak számot, hogy 
elmaradtunk az építésben, 
fenyeget a veszély, hogy az 
építők nem tudják tartani a 
vállalt határidőket. Ismer-
tette a beszámoló, hogy az 
újjáépítendő 2927 lakásból 
eddig 26 készült el teljesen 
megyénkben, 34 lakható (egy 
helyiségbe beköltözhet a tu-
lajdonos), tető alatt áll 279, 
tetőig — szaknyelven: fal-
egyenig — jutottak 331-nél, 
és elkezdték az építkezést 
824 háznál. A csak helyre-
állításra szorult lakósok kö-
zül 317-ben végeztek a 
munkálatokkal, 647-ben pe-
dig folyamatbán van a hely-
reállítás. 

A körülmények részletes 
ismertetése közben megálla-
pította a beszámoló, hogy a 
TÜZÉP munkája elismerést 
érdemel. Minden lehetőséget 
megragadtak, hogy a súlyos 
anyagproblémákat lehetősé-
geik maximális kihasználá-
sával enyhítsék. Fölvetette 
viszont többek között, hogy 
a nyugdíjas építtetők helyze-
te központi intézkedést igé-
nyel: azt is, hogy a leendő 
tulajdonosok között váltako-
zó híresztelések terjednek a 
családi házak végleges árá-
ról, nem tájékoztatják őket, 
miben és miért térnek el a 
tervektől. A társadalmi 
munkák értékének a káro-

sultak javára történő elszá-
molása az esetek többségé-
ben nem bizonyítható (fönn-
áll a veszély, hogy az árvíz-
károsultakat segíteni szán-
dékozók végeredményben az 
építő szövetkezetet, illetve 
vállalatot hozzák érdemen 
felüli előnyös gazdasági 
helyzetbe). De szóvá tették 
azt is, hogy a jelentkező 
társadalmi aktivitást sem 
tudják lekötni rendszeresen 
a vállalkozók, előfordul, 
hogy vagy munkát, vagy 

leszámítása után 160 ezer 
forint körül várható. 

A többi hozzászóló (Csikós 
Mihály, dr. Nagy Máté és 
Juhász József) meghallgatá-
sa után arra az álláspontra 
helyezkedett az elnökség, 
hogy a szervezett dolgozók 
árvízkárokból származó 
gondjainak enyhítésére haté1-
konyabb összefogásra van 
szükség. A nyugdíjasok ese-
tében meg kell vizsgálni a 
keresetre vonatkozó megkö-
töttségek feloldásának lehe-

munkaeszköszt nem tudnak tőségét, de sürgetik annak a 
a jelentkezőknek biztosítani. 
Javaslat hangzott el a napi-
rend előadójától,, hogy a 
rendelkezésünkre álló idő 
alatt gyorsítsuk az építés 
ütemét, más munkaterületen 
dolgozó szakemberek és 
építőipari kapacitás bevoná-
sával is. 

A vitában felszólalt dr. 
Kókai József, a TÜZÉP 
igazgatója és dr. Birling Jó-
zsef. az OTP igazgatója is, 
az elnökségi ülés meghívott 
vendégeként. Elmondották, 
hogy év végére csupán 650 
ház fölépítését vállalták il-
letékes szerveink — ennyire 
van szükség ahhoz, hogy a 
szükséglakásokból saját ott-
honba költözhessenek a la-
kók, ehhez bíztösitötták is a 
szükséges anyagot- Nincse-
nek meggyőződve viszont 
arról, hogy az építő vállala-
tok valóban a kárt szenve-
dett házak helyreállítására 
használják az ilyen cimen 
juttatott építőanyagokat. El-
lenőrzésre szorul, azok háza 
épül-e mindig, akiknek leg-
nagyobb szükségük van rá. 
A tervektől való eltérést az-
zal magyarázták, hogy abból 
az anyagból kénytelenek 
építeni, ami van (ezért ke-
rül vasbetongerendák helyé-
re fagerenda, tetőcserép he-
lyett pala), és mindig szem 
előtt tart ják, hogy lehetőleg 
olcsóbb legyen az épület. Az 
épületek végleges ára előre-
láthatóan az állami dotáció 

vállalatnak a támogatását 
is. ahonnan a dolgozó nyug-
díjba ment. 

A közelgő szakszervezeti 
választások rendben történő 
előkészítéséről Prágai 
György, a szervezési bizott-
ság vezetője tájékoztatta az 
elnökséget, a szakszervezeti 
kultúrotthonok tevékenysé-
géről pedig Surányi Róbert-
né, a kulturális bizottság 
munkatársa számolt be, kü-
lön figyelembe részesítve a 
munkásfiatalok • művelődési 
és szórakozási igényeit, il-
letve lehetőségeit. 

U l o n 
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A Szovjetunió űrkutatási 
program janak megfelelően 
1970. október 20-án felbocsá-
tották a Hold irányába a 
Szonda—8 automatikus űrál-
lomást. 

A Szonda—8-at először 
Föld körüli pályára juttat-
ták és onnan indították a 
Hold felé vezető útjára. Út-
jának célja: fizikai megfi-
gyeléseket végezni az űrál-
lomás útvonalán és a Hold 
körüli térségben; lefényké-
pezni a Hold felszínét, a Föl-
det és a Holdat különböző 
távolságból; kipróbálni a tö-
kéletesített fedélzeti beren-
dezéseket, aggregátokat és 
szerkezeteket. 

A Szonda—8 a program 
szerint október 24-én meg-
kerüli a Holdat, majd rátér 
a Földhöz vezető pályára és 
október 27-én visszaérkezik 
a Földre. 

Az űrállomás a kiszámí-
totthoz közeli pályán halad. 
Október 21-én moszkvai idő 
szerint 10 órakor (magyar 
idő szerint 8 órakor) 118 000 
kilométernyi távolságra volt 
a Földtől. 

Szilárd az összeköttetés a 
Szonda—3-cal. 

A telemetrikus adatok 
szerint a fedélzeti rendsze-
rek, a tudományos berende-
zés és az aggregátok szabály-
szerűen működnek. 

NDK-delegáció Prágában 

Szerdán délelőtt megérkezett Prágába az NDK párt-
ós kormányküldöttsége, amely a csehszlovák vezetőkkel 
tárgyalásokat folytat a két párt és allam kapcsolatainak 
megszilárdításáról és fejlesztéséről, valamint nemzetközi 
kérdésekről. A delegációt Walter Ulbricht, az NSZEP Köz-
ponti Bizottságának első titkára, az Államtanács elnöke, 
valamint Willi Stoph, az NSZEP Politikai Bizottságának 
tagja, miniszterelnök vezeti. Képünkön: dr. Gustáv Husák 
köszönti a repülőtéren Walter Ulbrichtot. 

hazaerkeze 
Péter János külügvmi- után újságíróknak adott nyi-

niszter, aki New Yorkban latkozatában elmohdotta: 
részt vett az ENSZ-közgyülés Természetesen jelenleg még 
jubileumi ülészakán, szerdán nagyon nehéz meghatározni, 
visszaérkezett Budapestre. hogy a jubileumi ülésszak-

Péter János a megérkezése nak mi lesz az eredménye. 
Sokan — jogosan — nagyon 

•w 

Aruprognózis 
Áruforgalmi tájékoztatót A nagykereskedelmi válla-

tartott tegnap délelőtt a lat sok mindent ígért, töb-
Csongrád—Bács megyei bek között azt, hogy olyan 
Élelmiszer és Vegyiáru alapvető élelmiszerekből, 
Nagykereskedelmi Vállalat mint a zsir, margarin, fi-
arról, hogy milyen ellátást 
tud biztosítani az év utolsó 
negyedére. Laki Imre igaz-
gató tájékoztatója után a 
jelenlevő üzletfeleknek — a 
kiskereskedelmi vállalatok, 
szövetkezetek vezetőinek — 
Berecz Dénes, a Belkereske-
delmi Minisztérium osztály-
vezetője vázolta a jövőre 
várható áruprognózist. 

Éjszaka is dolgoznak a traktorok 
Rövidke híradást adtunk 

tavasszal, hogy a szomszéd 
szövetkezet gépeinek segít-
ségére szorult a kübekházi 
Sarló-Kalapács Téesz. Kés-
ve sem tudtak volna vé-
gezni a munkákkal, ha nem 
kormányozzák át a szöregi-
ek tarktorjaikat vetőgéppel, 
gyomirtókkal együtt. 

Jogos tehát a kérdés a 
határ-ban járó agronómus-
hoz: Hogyan állnak ősszel a 
nagy munkával? Megnyug-
tató a válasz. Hétszáz hold 
búza földben van már, a 
rozs szép zöld szőnyeggel 
borítja be a táblákat — 
hosszú évek óta először vet-
nek rozsot ú j ra —, készen 
van az őszi árpa is termé-
szetesen. Lánctalpasok ka-
paszkodnak a tavasziak alá 
forgató ekékbe, az őszi 
mélyszántásnak körülbelül a 
felénél járnak, ha az ugart 
számítjuk, de folyamatosan 
szántják a betakarított ter-
mések üresen maradt táb-
láit is. Nyújtott műszak, éj-
szakai műszak természetes 
velejárója a traktorosok őszi 
munkájának. Képünkön: Éj-
jel-nappal dolgoznak a trak-
torok. 

nomliszt, rizs, biztosítani 
tudja az igényeknek meg-
felelő mennyiséget, minősé-
get. Ez így volt. Ami az 
édesárut — cukorkát, csoko-
ládét illeti, iparunk nem 
tesz ki mostanában magáért: 
a babapiskótát és tortalapot 
korlátozott mennyiségben 
szállítja, s importból kell 
fedezni a hiányt. 

Jól jártak idén azok a há-
ziasszonyok, akik a befőzés-
sel szorgoskodtak, mert bi-
zonyos főzelékekből, paradi-
csomból és savanyúságból a 
konzervipar a kedvezőtlen 
időjárás és a növényi beteg-
ségek miatt nem tud mara-
déktalanul eleget tenni kö-
telezettségeinek. Szerencsé-
re, hűtőiparunk ezúttal 
ügyesebb volt, s a főzelék-
féléket mélyhűtött áruval 
pótolja. A savanyúság ked-
velőinek érdekében pedig 
Bulgáriából hoznak be ubor-
kát. 

Minden évben 30—40 szá-
zalékkal emelkedik a beho-
zott narancs mennyisége 

(mégsem elég). Idén decem-
ber elején jelenik meg a ha-
zai piacon a görög és olasz 
származású narancs, több 
lesz a banán is, de a folyá-

sokat vártak és várnak et-
től az ülésszaktól. Sajnos 
az ülésszak kezdetét megza-
varták bizonyos nemzetközi 
politikai események, ame-
lyek részben az erópolitika 
idejére, részben a hideghá-
ború idejére emlékeztetnek. 
A tény viszont az, hogy a 
közgyűlés minden konstruk-
tív tagja, minden delegáció, 
amely az ENSZ alapokmá-
nya elveinek érvényesítésén 

matos szállítást nem tudják I dolgozik _ - jgy elsősorban^ a 
megoldani. A nagykereske-
delem még arra is felhívta 
partnerei figyelmét, hogy 
lehetőleg készüljenek fel a 
rossz időjárásra, töltsék fel 
raktáraikat. 

A nagykereskedelem a ján-
lataihoz hozzáfűzte megjegy-
zéseit a minisztérium is. Azt 
például, hogy az utolsó ne-
gyedévben jóval kevesebb 
lesz a fagyasztott hús, keve-
sebb az import, s így hazai 
gyártmányokkal lát ja el a 
kereskedelem a háztartáso-
kat. Baromfiból korlátlan 
mennyiség áll rendelkezésé-
re a kiskereskedelemnek, de 
a nagyobb forgalmat akadá-
lyozza a kezdetleges hűtő-
technika. A vágott baromfi 
árának csökkentése után 
húsz százalékkal emelkedett 
a forgalom. 

S a jövő évi prognózis: 
úgy tervezik, hogy a keres-
kedelem áruforgalma — 
akárcsak idén — ismét nyolc 
százalékkal nő. 

szovjet küldöttség, de a de-
legációk túlnyomó többsége, 
velük együtt a Magyar Nép-
köztársaság küldöttsége is —, 
nagyon kemény diplomáciai 
munkát folytat azért, hogy a 
közgyűlés mégis eloszlassa a 
kedvezőtlen jeleket, és ked-
vező határozatokat hozzon 
az alapvető nemzetközi kér-
dések megoldása érdekében. 
— A fő feladatom az volt, 
hogy a Magyar Népköztársa-
ság kormánya képviseleté-
ben a jubileumi ülésszakon 
felszólaljak. Ebben a felszó-
lalásban feltártuk azokat a 
tényeket, amelyek segítik a 
nemzetközi helyzet kedvező 
alakítását, s rámutat tunk 
azoknak a felelősségére, 
akik a kedvező alakulást gá-
tolják. Bízom abban, hogy 
azok az objektív tényezők, 
amelyek a békés egymás 
mellett élés politkáját eddig 
sok tekintetben sikerre vit-
ték. s amelyek eddig kedvező 
határozatokhoz segítettek 
bennünket, ezt a közgyűlést 
is eredményessé tehetik — 
fejezte be nyilatkozatát Pé-
ter János. 

Ünnepélyesen fogadták a hadgyakorlatról 
hazaérkező magyar csapatokat 

Szerdán delelőtt ünnepélyesen fogadták 
a komaromi határátkelőhely vasútállomá-
sán a Német Demokratikus Köztársaság 
területén rendezett Fegyverbarátság had-
gyakorlatról hazatérő magyar csapatokat 
és törzseket. A fogadáson a Honvédelmi 
Minisztérium képviselőin kívül részt vet-
tek Komárom megye állami, párt- és tár-
sadalmi szerveinek vezetői is. 

A Himnusz hangjai után Évin Sándor ez-
redes jelentette, hogy a magyar néphadse-
reg Fegy\erbarátság hadgyakorlatra kije-
lölt csapatai feladatukat eredményesen 

végrehajtották. A felsorakozott alegysége-
ket Reményi Gyula vezérőrnagy üdvözölte. 

Komárom megye párt-, állami és társa-
dalmi szervei, a megye lakossága nevében 
Kroszner László, a megyei tanács vb elnö-
ke üdvözölte a néphadsereg harcosait, 
tiszthelyetteseit, tisztjeit. Ezután a haza 
térő katonákat dr. Turi Imre. az MSZMP 
Somogy megyei bizottságának osztályve-
zetője üdvözölte. 

A fogadás az Internacionálé hangjaival 
é r t v é s w 


