
VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! 

A 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, 250. szám 

1970. OKTOBER 24., 

SZOMBAT 

Megjelenik hétfő kivéte-
lével mindennap, hétköz-

nap 8. vasárnap 12 
oldalon. 

ARA: 80 FILLÉR 

Köszöntjük a megyei 
pártértekezletet 

Az idei esztendő legjelentősebb helyi eseménye a 
ma Szegeden összeülő, és két napon át tanácskozó 
megyei pártértekezlet, szűkebb pátriánk kommunis-
táinak e legmagasabb fóruma. Munkáját, hozandó ha-
tározatait nagy várakozás előzi meg megyeszerte a 
párton kívüli dolgozók több százezres táborában is, 
ami annak egyértelmű bizonyítéka, hogy a helyes, a 
tömegek reális érdekeit következetesen szolgáló poli-
tika eredményeként itt, nálunk is tovább növekedett 
a legutóbbi kongresszus óta a párt befolyása, tekinté-
lye. 

A számvetés és a tervkészítés jegyében tanács-
koznak ma és holnap a pártértekezlet küldöttei. 

Mit mutatnak a tapasztalatok? Azt, hogy a me-
gyénkben tevékenykedő kommunisták a párt helyi 
szervezeteinek irányításával az elmúlt időszakban 
mindenütt élen jártak mind a tervek kidolgozásában, 
mind a megvalósítás nagy munkájában. Aktivitásuk, 
ügyszeretetük, s nem utolsósorban szilárd meggyőző-
désük, elvhüségük a politikai, gazdasági, társadalmi, 
kulturális élet minden területén erjesztője, serkentője 
volt a fejlődésnek, a jobbra való törekvésnek. 

Az elért eredmények nem szorulnak különösebb 
kommentárra. Az iparban, a mezőgazdaságban, a kul-
turális életben lépten-nyomon tapasztalhatók a nagy-
szerű fejlődés jegyei. Közéletünket kezdi mind job-
ban utalni • a szocialista demokratizmus, és Jelentős 
sikereket értünk el a dolgozók tudatának átformálásá-
ban is. Mindez azt bizonyítja, hogy megyénk kommu-
nistái jól sáfárkodtak a kapott bizalommal, rászolgál-
nak az elismerésre. 

A munkásmozgalomban azonban az a szokás, hogy 
az elismerés többnyire újabb, nagyobb munkát ró ar-
ra, aki kapja. S ő maga is úgy érzi. ha rászolgál, a 
bizalomra, az elkövetkezendőkben többet és jobban 
kell dolgoznia. Ez a logika a kommunisták logikája — 
kiindulópontja a nép mindenkori szolgálata. 

S szükség is van az aktivitás további növekedé-
sére. Hiszen a reform kibontakoztatása, a döntések 
helybeni meghozatalának lehetősége nagyban növeli 
az egyénnek is, a testületeknek is mind az önállóságát, 
mind a felelősségét. A mostani megyei pártértekezlet 
bizonyára világosan körvonalazza majd azokat a fel-
adatokat, amelyek a IV. ötéves terv során-megyénk 
kommunistáira és minden dolgozójára várnak. 

Azt szeretnénk, ha megyénk fejlődésének üteme 
az elkövetkezendő években is dinamikus maradna. S 
abban a reményben kívánunk jó munkát, eredményes 
tanácskozást a megyei pártértekezlet minden, részt-
vevőjének, hogy a hozandó határozatok beteljesítik a 
megye közvéleményének ebbeli várakozását: életünk 
szebbé, jobbá, emberibbé válik a közeli jövőben. 

Szovjet kulturális 
delegáció hazánkban 

A szovjet kultúra napjai-
nak magyarországi esemény-
sorozatára péntek délelőtt 
szovjet kulturális delegáció 
érkezett Budapestre, J. A. 
Furceva, a Szovjetunió mű-
velődésügyi minisztere ve-
zetésével. A delegáció tag-

ja: J. I. Mihnyevics, a Be-
lorusz Szovjet Szocialista 
Köztársaság kulturálisügvi 
miniszterhelyettese. A. , M. 
Gricaj képzőművész, J. M. 
Fagyejeva színművésznő és 
J. A. Kizin. a szovjet kul-
turálisügyi minisztérium fő-
osztályvezető-helyettese. 

Ugyancsak péntek délelőtt 
érkezett fővárosunkba az a 
müvészdelegáció, amelyben 
Dávid Ojsztrah is helyet fog-
lal. Megérkezett Budapest-
re a Belorusz Állami Népi 
Táncegyüttes is. 

Ma kezdődnek Szegeden 
a szovjet kultúra napjai 

állandó 
b i x o « t s á 0 

Budapestre érkezett 
Xuan Thuy 

Xuan Thuy. a Vietnami 
Dolgozók Pártja Központi 
Bizottságának titkára, ál-
lamminiszter, a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság 
Párizsban tárgyaló küldött-
ségének vezetője a magyar 
forradalmi munkás-paraszt 
kormány meghívására pén-
teken este hivatalos baráti 

látogatásra Budapestre ér-
kezett. 

A fogadtatáson a Ferihe-
gyi repülőtéren ott volt Pé-
ter János külügyminiszter. 
Erdélyi Károly, az MSZMP 
Központi Bizottsága külügyi 
osztályának vezetője és 
Gyenes" András külügymi-
niszter-helyettes. (MTI) 

Kiállítások, • irodalmi-zenei 
estek, előadások szerepelnek 
a szovjet, kultúra napjainak 
ma kezdődő szegedi prog-
ramjón. A Magyar—Szovjet 
Baráti Társaság, a városi 
népfrontbizottság, a városi 
tanács vb. művelődésügyi 
osztálya és a városi KISZ-
bizottság gazdag programot 
állított össze. Mától ukrán 
grafikusok műveinek kiállí-
tása tekinthető meg novem-
ber 8-ig a városi népfront-
bizottság rendezésében, hét-
főtől a Somogyi Könyvtár-
ban szovjet szerzők újonnan 
megjelent műveit tanulmá-
nyozhatják az érdeklődök. 
Ugyancsak hétfőn M. Szárján 
alkotásaiból nyílik reproduk-
ciós kiállítás a tanárképző 
főiskolán, ésté Ő * őraTíof dr. 
Dömötör János hódmezővá-
sárhelyi múzeumigazgató 
Szegedet), a Bartók Béla Mű-
velődési ' Központban tart 
diavetítéssel illusztrált elő-
adást Moszkváról, Lenin-
grádról, Rigáról. Kedden, 
október 27-én este 7 órakor 
a Tisza szálló hangverseny-
termében szovjet költői est 
lesz a helyi írócsoport és a 
Szegedi Nemzeti Színház 
rendezésében. Itt találkozik 
a szegedi közönséggel a ko-
rábban már nálunk járt ne-
ves költő, Róbert Rozsgyeszt-
venszkij és Dzsuban Mulda-
galijev. Az esten közremű-
ködik Rab Zsuzsa József At-
tila-díjas költő, műfordító is. 
Kedden délután 3 órakor 
orosz nyelvészeti előadások 
lesznek a tanárképző főiskola 
orosz tanszékén. A mai orosz 
nyelv stílusrétegeiről V. I. 
Makarov docens, az orosz 
nyelv dallamosságáról Bará-
ti Tibor tanársegéd beszél. 

Október 29-én, csütörtö-
kön este 8 órakor kezdődik 
a zeneművészeti szakközép-
iskola Lenin körúti hang-
versenytermében a világhírű 
szovjet zongoraművész, La-
zarij Bermann szólóestje, 

i Ugyanezen az estén két film 

ősbemutatóját tartják a vá-
rosban. A Szabadság mozi-
ban este 7 órakor kezdődik a 
Felszabadítás című kétrészes 
szovjet film. a Vörös Csillag 
moziban háromnegyed 7-kor 
a magyar—szovjet koopro-
dukcióban készült, Liszt Fe-
renc életéről szóló Szerelmi 
álmok. Október 30-án, pén-
teken este 7 órakor a tanár-
képző főiskola orosz tanszé-
kén a főiskola KlSZ-szerve-
zete és szovjet komszomolis-
ták adnak közös szovjet iro-
dalmi estet. Ugyancsak iro-
dalmi est lesz a Kenderfonó-
és Szövőipari Vállalat KISZ 
klubjában is. szovjet költők 
műveiből. Október 31-én, 
szombaton este 6 órakor a 
TIT Kórász utcai klubjában 
dr. Csongor Győző tart elő-
adást Munkásmozgalom Sze-
geden a két világháború kö-
zött címmel. 

A szovjet kultúra napjai-
nak rendezvénye november 
első hetére is átnyúlnak. No-

vember 2-án, hétfőn este 6 
órakor a Hazafias Népfront 
klubjában rendez a városi 
népfrontbizottság és a hang-
lemezbolt lemezestet szovjet 
zeneszerzők müveiből, dr. 
Nagy István tanár közremű-
ködésével. November 4-én, 
szerdán délután fél 3 óraikor 
a Kábelgyárban tartják a 
szovjet kulturális napok zá-
róünnepségét, ahol a negyed-
százados Magyar—Szovjet 
Baráti Társaság működését 
dr. Koncz János, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak osztályvezetője méltatja. 
Két diavetítéssel kísért él-
ménybeszámoló zárja a szov-
jet kultúra napjainak ese-
ménysorozatát. november 5-
én, csütörtökön este fi óra-
kor a városi népírontbizott-
ságon: az előadók, Lacsán 
Mihályné országgyűlési kép-
viselő és dr. Kcdvessy 
György egyetemi tanár lesz-
nek. 

A KGST mezőgazdasági 
állandó bizottsága 1970. ok-
tóber 13-tól 17-ig a Bolgár 
Népköztársaságban, Várná-
ban tartotta 30. - ülését. Az 
ülés munkájában részt vet-
tek a KGST tagállamok kül-
döttségei. A bizottság meg-; 
vizsgálta a KGST tagálla-
mok műtrágya, kémiai és 
biológiai növényvédőszer 
igényét, az anyagok válasz-
tékával kapcsolatos kérdése-
ket. 

A bizottság megvitatta és 
ajánlásbkat fogadott el né-
hány állattenyésztési kérdés-
ben. többek között az egyes 
állati termékek termelése, 
ipari módszereinek bevezeté-
sével kapcsolatos problémák 
komplex kidolgozósára néz-
ve. Elfogadta a mező- és er-
dőgazdasági gépek 1971. évi 
nemzetközi vizsgálati tervét, 
valamint a gépek minőségi 
mutatói, mérései módszerei-
nek és szabványainak kidől-; 
gozásával kapcsolatos szer-
vezési intézkedési tervét, to-
vábbá a főbb mezőgazdasági 
növények egységesített sor-
távolságának és a mezőgaz-
dasági gépek megfelelő para-
métereinek pontosítására 
vonatkozó intézkedéseket. 
Megvitatta a KGST-tagor-
szógok együttműködésének 
új formáit a meliorációs, va-
lamint a törzstenyésztői 
munkák koordinálása terén.' 

A bizottság megvitatta es 
jóváhagyta az 1971—1972. és 
1973. évi munkatervét. 

A város téli gázellátása 
Egymillió köbméter Algyéröl — Készenléti brigád 

Ha vontatottan is, de ha-
ladt az idén Szeged gázháló-
zatának fejlesztése. Mintegy 

1550 lakásban állították át 
földgázra a tüzelőberendezé-
seket. A felmérések szerint 
Szeged mintegy 35 ezer ház-
tartása közül 16 ezerben 
fűtenek, főznek a gazdaságos 
energiahordozóval. A DÉ-
GAZ sok nehézséggel küzd, 
az idén azonban kedvezőbb 
helyzetben van, mint az elő-
ző esztendőkben. Amint teg-, 
nap dr. Varga János, a DE-
GAZ igazgatója és Tóth Emil 
mérnök, az NKFV szegedi 
gázüzemének vezetője el-
mondotta — 1970—71 telén 
minden valószínűség szerint 
jobb lesz a szolgáltatás, mint 
eddig. 

A tájékoztatóból kiderült, 
hogy a szegedi gázmű az ed-
digi R hónap alatt 14 millió 
köbméter gázt adott, az el-
következendő 2 hónapban 
előreláthatólag 6 millió köb-
méter gázt juttat fogyasztói-
nak. A gáz termelésével, az 
ótalaíkítással — tehát a tech-
nológiával — ma már nincs 
semmi baj. Valamennyi gáz-
bontó, egyetlen kivételével, 
felkészült az ugrásszerűen 
növekedő gázigények kielégí-
tésére, naponta 130 ezer köb-
méter gázt képesek a csőve-
zetékekbe továbbítani. Saj-
nos a termelés nem old meg 
minden gondot. A szegedi 
hálózat egyenetlen minősége 
miatt előfordulhat, hogy né-
hány helyen bizony pislákol-
nak majd a konvektorok, a 
tűzhelyek. Dr. Varga János 
elmondotta, hogy a biztonsá-

i gosság követelményei miatt 
A SZÉP ETELKA. Aligha akad. aki könnyen ráismer erre a szinte egészen új ut- j nem növelhetik a gáznyo-
cára. Pedig képünk az Etelka sorrol készül, arról az útszakaszról. amely majd [mást: a szűk hálózat előre-
valamikor a külső körút kezdete lesz. A szemre is szép útépítést a II. kerületi tanács j láthatólag a Dózsa György 

rendelte meg a városgazdálkodási vállalatnál 'utca környékén, Felsővaros 

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

területén, valamint a Szűcs 
utca mellett lakó fogyasz-
tóknál érezteti rossz hatását. 

Tóth Emil elmondot-
ta: az NKFV is ala-
posan felkészült a gáz ter-
melésére, és Szegedre továb-
bítására. A kötött megálla-
podás értelmében az idén 
összesen 48 millió köbméter 
gáz jut az algyői kutakból 
Szegedre, biztosítottak a ter-
melés, a csővezeték-szállítás 
feltételei. Sőt december kö-
zepén üzembe helyezik Al-
győn a BSB-rendszerű gáz-
üzemet, amely naponta 1 
millió köbméter kiváló mi-
nőségű, szennyező anyagtól, 
víztől tisztított ..szűrt" gázt 
juttat a fogyasztókhoz — 500 
ezer köbmétert Szegedre, 

Természetesen a várható 
zavarokra, hibákra mégis 

felkészült a DÉGÁZ. Az el-
múlt hónapokban, hetekben 
városszerte többszáz bizton-
sági szelepet szereltek föl a 
lakóházakban, s ezek na-
gyobb figyelmet, gondozást 
igényelnek. A gázmű télen 
állandó készenléti szolgálatot 
tart majd, az esetleges gáz-
ömlésekhez. vagy gázszolgai-
tatási hibákhoz azonnal ki-
mennek a szerelők. Ehhez 
megfelelő technikai felszere-
lést. gépkocsikat bocsátottak 
a brigád rendelkezésére. Mi-
vel az elmúlt esztendőben 
sorozatos visszaélések történ-
tek, többen jogtalanul a 
gázmű szerelőinek adták ki 
magukat — ezért a DÉGÁZ 
sárga színű egyenruhával 
látta el a készenléti brigád-
ban dolgozó munkásait, a 
szolgálatos szerelöket, 

M. I. 

A SZOT és a kormány 
képviselőinek megbeszélése 
A Szakszervezetek Orszá-

gos Tanácsa titkárságának 
tagjai — Gáspár Sándornak, 
a SZOT főtitkárának veze-
tésével — megbeszélést 
folytattak a kormány kép-
viselőivel: Benkei András 
belügyminiszterrel, dr. Ko-
rom Mihály igazságügy-mi-
niszterrel és dr. Pap Lajos-
sal. a Minisztertanács ta-
nácsi hivatala elnökével. A 
megbeszélésen a dolgozók 
ügyeinek intézéséről, a szo-
cialista törvényesség fejlesz-

téséről, a közrend, közbiz-
tonság további megszilárdí-
tásának kérdéseiről volt szó.' 

A resztvevök egyetértet-
tek abban, hogy minden ér-
dekelt szerv részéről továb-
bi intézkedések szükségesek 
a dolgozók ügyeinek gyor-
sabb, kulturáltabb, bürckrá-
ciamentes intézése érdeké-
ben. Ehhez a szakszerveze-
tek a maguk részéről az ed-
diginél is hathatósabb támo-
gatást biztosítanak. 


