
i r M 90 
YTLAG FROLET ARJAI, EGYESÜLJETEK! 

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 

61. évfolyam, 33. szám 

1971. FEBRUÁR 9., 

KEDD 

Megjelenik hétfő kivéte-
lével mindennap, hétköz-

nap 8, vasárnap 12 
oldalon. 

ARA: 80 FILLÉR 

Amerikai segédlettel Párt- és tanácsi delegáció érkezett 
Dél-vieinami inváziói Odesszákéi Szegedre 

Laesz ellesi 
Immár hivatalosan is kez-

detét vette a Laosz ellen 
irányuló amerikai—de i-viet-
nami agresszió. Az invázió 
megkezdéséről az Egyesült 
Államok saigoni nagykövet-
sége és Thieu, a dél-vietaa-
mi rezsim elnöke is beszá-
molt. A dél-vietnami csapa-
tok helyi idő szerint hétfőn 
7.20 órakor, közép-európai 
idő szerint pedig 0.20 órakor 
hatoltak laoszi területekre. 

Hírügynökségi jelentések 
szerint 

a betörés húszezer főnyi 
saigoni zsohloskatona 
részvételével történik. Az 
akciót az amerikai tüzér-
ség támogatja. A behatoló 

saigoni csapatokat ameri-
kai helikopterek kísérték 
és közben amerikai harci 
repülőgépek bombázták 
Laosz területeit. 
Az amerikai hadügymi-

nisztérium Hétfő reggel meg-
erősítette a Laosz ellen indí-
tott dél-vietnami invázió té-
nyét. Dániel Henkin. a had-
ügyminisztérium tájékozta-
lásügyi ál lamti tkára nyilat-
kozatában kijelentette: „Sze-
retném hangsúlyozni, hogy 
a hadmüveletekben nem 
vesznek részt amerikai szá-
razföldi csapatok vagy ame-
rikai tanácsadók". A nyilat-
kozat közli azt is, hogy az 

Egyesült Államok légierejé-
vel 

maximális mértékben tá-
mogatja a saigoni kor-
mányhadsereg által indí-
tott akciót. 

Több megfigyelő kétli an-
nak az amerikai bejelentés-
nek az őszinteségét, hoey n 
Laosz-ellenes invázióban ki-
zárólag saigoni kormány-
csapatok vesznek részt. 

Washingtoni megfigyelők 
jellemzőnek tekintik. hogv 
— a kambodzsai inváziótól 
eltérően — most nem Nixon 
elnök jelentette be Laosz el-
özönlését, hanem a saigoni 
rezsim elnökére. Thieu-re 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Új feladatok előtt a vasút 
Tanácskoztak a MÁ V Szegedi Igazgatósága 

szoigáíati helyeinek dolgozói 
A MÁV Szegedi Igazga-

tósága szolgálati helyeinek 
dolgozói tegnap a szegedi 
vasutas művelődést otthon-
ban -vitatták meg az elmúlt 
évben végzett munka ta-
pasztalatait, ismerkedtek 
meg a, negyedik ötéves terv, 
illetve áz idei esztendő' fel-
adataival, terveivel. A há-
rom megyére ki ter jedő mun-
katerület kommunistái , szo-
cialistbrigád-vezetöi, gaz-
dasági és KISZ-vezetői előtt 
Elek György, a MAV Sze-
gedi Igazgatóságának he-
lyettes vezetője tartott tá-
jékoztatót, ma jd hozzászola-
sok következtek. 

A MÁV Szegedi Igazga-
tósága dolgozói tavaly több 
mint 9 és fél millió tonna 
á ru t és 34 millió 224 ezer 
849 utast jut tat tak el céljá-
hoz. A meggyorsult gazda-
sági élet, a reform hatására 
szinte ugrásszerűen nőttek a 

követelmények. Annak elle-
nére, hogy. a . tervezettnél 
több árut szállítottak, még-
sem birkózhat tak meg tel-
jesen szállítási feladatokkal. 
Jellemző, hogy nem minden 
esetben tudták kiáll í tani az 
igényélt kocsikat, sem, Ennek 
ellenére a vontatási szolgá-
lat több mint 30 .százalókkal 
teljesítette túl. úgynevezett 
kilométer-tervet, s mintégv 
20 milliós megtakarítást 
ért el. 

Jelentősen javult tavaly a 
MÁV dolgozóinak keresete. 
A szegedi igazgatóság terü-
letén egy esztendő alatt 36 
millió 450 ezer forintot f i-
zettek ki béremelésként, 
több mint 11 millió forintot 
ju ta lmakra, prémiumokra. 

A szegedi igazgatóság te-
rületén 1971-ben csak a vas-
úti pályák javítására, ú j j á -
építésére 164 millió forir.t 
értékű munkát végeznek. 

Többek között csatornázzák 
a szegedi Tisza-pályaudvart , 
kicserélik a vágányrendszert 
a szegedi személypályaud--
varon, Makón átépítik a 
vágányhálózatot és korsze-
rűsítik az iparvágányokat. 
Ü j csatornahálózatot kap 
Szentes állomás, Kiszombo-
ron kiépítik az ivóvízvezeté-
ket. Szeged-Rendezőpálvaud-
varon fényjelzős mechanikus 
berendezést szerelnek fel. 

A nagyösszegű korszerűsí-
tések. a rendszeres technikai 
fejlődés egymagában azon-
ban nem nyúj t megoldást a 
vasút gondjaira. Az eddigi-
eknél alaposabban kell meg-
szervezni a sokezer embert 
foglalkoztató állomások, 
rendezöpályaudvarok mun-
káját . 

M a t k ó I s t v á n 

Bálint Gyula felvétele 

A megyei pártbizottságon dr. Ágoston József fogadta és tájékoztatta az odesszai 
delegációt megyénk életéről (cgnap délelőtt 

Vasárnap este szovjet 
pár t - ós tanácsi delegáció 
érkezett Odesszából Szeged-
re, B. N. Kovalenkónak, az 
Odessza Területi Pártbizott-
ság adminisztratív osztálya 
vezetőjének vezetésével. A 
küldöttség tagja i : D. A. Lti-
govszkaja. az Odesszai Indt-
rikotazs Kötöttárugyár igaz-
gatója, M. G. Sziszmij, az 
Odessza . Területi Tanács 
Egészségügyi Osztályának 
vezetője és P. L. Melnyi-
csenko, az Izmaili Városi 
Szolgáltató Kombinát igaz-
gatója. Megérkezéskor Han-
tos Mihály, a megyei tanács | 
vb-elnökhelyettese és dr. 
Koncz János, a megyei párt- ( 
bizottság osztályvezetője fo - ' 
gadta őket. Hétfőn délelőtt 
a megyei pártbizottság épü-
letében dr. Ágoston József, 
a megyei pártbizottság' tit-
kára fogadta a küdöttséget 
és átfogó tájékoztatást adott 
részükre a megye rohamo-
san változó életéről, ered-
ményekről és gondokról. A 
fogadáson jelen volt Kovács 
Imre, a megyei tanács vb-
elnőkhélyettese és Papp 
Gyula, a Szeged m. j. vá-
rosi tanács vb-elnökhelyet-
tese is. 

Tegnap délután a kül-
döttség ellátogatott a Gelka 
szervizbe és megtekintette a 
múzeumot. Program szerint 

a mai napon a megyei ta-
nács vezetői fogadják őket, 
ellátogatnak a szegedi sza-
lámigyárba és délután Ma-
kón, az egészségügyi ellátást 
tekintik meg. Szerdán. a 
szegedi tanács vezetőinél 
tesznek látogatást, majd 
megtekintik az orvostudo-

mányi egyetemet és ismer-
kednek a Vöröskereszt 
munkájával . Csütörtökön 
Vásárhelyen, a HÓDIKÖT 
gyárával és Mindszenten a 
Tiszavirág Tsz-szel ismer-
kednek a szovjet küldöttség 
tagjai két csoportban. 

Őt év alatt: 

Harmincezer lakást építenek 
a lakásszövetkezetek 

Ez gvben előreláthatólag 
50—60 lakásépítő szövetke-
zet kezdi meg működését, s 
1975 végéig mintegy har-
mincézer lakás felépítését 
tervezik. A lakásépítő szö-
vetkezetek szervezése tavaly 
kezdődött el hazánkban, és 
az első 16 közül négv mér 
meg is kezdte az építkezést.. 
A SZÖVOSZ-nál nagy jövőt 
jósolnak az ú.i szövetkezeti 
formának, amelynek életrehi-
vásakor elsősorban a munká-
sokra, a f iatal házasokra és 
a nagycsaládosokra gondol-
tak. Elsősorban a kiskere-

. setüek számára jelent 
ugyanis sokat, ha előtakaré-
kossággal, s a szakmunkák-' 
ba való „besegítéssel" ol-
csóbbodik a magánerőből 
történő építkezés. 

Már vannak tapasztalatok 
arra. hogy a dolgozóik ré-
széről érintett vállalatok is 
szervezetten nyúj tanak se-
gítséget, s van, ahol közre-
működnek a házilagos kivi-
telezésben. • Változatlanul 
nagy feladatot jelent azon-
ban, hogv mielőbb megfele-
lően kibővüljön a szövetke-
zeti beruházó, műszaki szer-
vezet. 

A malajdoki ezüstök 
Hogyan találták meg? — Rendkívüli pénzlelet 

Ismét törhet jük a fejünket , 
ki lehetett az a boldogta-
lan. aki szilvalekvár helyett 
pénzét tette be a cserépfa-
zékba. valamikor a törökvi-
lágban, és mindenestől be-
ásta a földbe. Ha lépést aka-
runk tartani az idővel, va-
sárnapi kis hírünket min-
deneseire módosítanunk kell. 
Húszezer ezüstpénzt í r tunk, 
de föltehető, hogy jóval több 
jön ki, ha valamennyit ösz-
szeszámolják. Tisztítás előtti 
súlya is több lett 1" kilónál, 
körülbelül 15. A módosítás 
oka: vasárnap ú jabb 5 kiló 
dénárt kapar tak ki a föld-
ből a tápéi réten, a Porgány-
ér par t ján, a Malajdok-hal-
mon az érdeklődő szomszé-
dok közreműködésével a sze-
gedi múzeum munkatársai . A 
lelet valóban az utóbbi évti-
zedek egyik le/nagyobb pénz-
leletének mondható. 

Redenczki István indult ki 
a múlt héten a tanyából, 
hogy megnézze, elment-e 

már a hó a laposról, és ma-
radt-e víz utána, A szántás 
hantjai között apró. zöld ka-
r ikákat talált. majdnem 
olyanokat, mint a lucerna le-
vele. Szállt a hír szájról 
szájra, hogy kincs van a 
halmon. Dicséretére válik a 
megtalálónak, hogy fölszed-
te, ami a földből kilátszott, 
de nem kapar ta tovább. Az 
eke ugvan belekapaszkodott 
a cserépfazékba, kicsit szét 
is húzta a pénzt, de avatat -
lan kezek nem tettek kárt 
benne. 

Saliga László a hír halla-
tára szombaton biciklivel 
szaladt ki. de sötétedésig 
nem győzte kiszedni min-
det. A régészetet is kedvelő 
főagronómus, Dér István se-
gítségével. a múzeumigazgató 
részvételével, néhány ama-
tőr régész társaságában va-
sárnap folytatódott a mun-
ka. Gyerekkori álmainkban 
lá that tunk csak annyi pénzt 
egy csomóban, mint amennyi 

itt volt. Ha néha-néha bele-
markolt valaki a földbe, csak 
pénzt fogott. Lapáttal hord-
ták a rostára, később elő-
fordult. hogy a pénz volt 
több a lapáton, nem a föld. 
Hány lovat adtak volna érte 
annak idején, egyelőre nem 
tudni. 

A rendkívüli pénzlelet tu-
dományos földolgozása hosz-
szú időt kíván. A szegedi 
múzeum vasárnap minden-
esetre ntár bemuta t ja láto-
gatóinak a malajdoki kin-
cseket. Nem feledkezik meg 
természetesen a szerencsés 
megtalálóról 3em, becsületes 
jutalomban részesiti a beje-
lentési kötelezettségét pél-
dásan teljesítő Redenczki 
családot. 

Képeinken: Az ásatás egyik 
részlete (első felvételünk). A 
Móra Ferenc Múzeum zsák-
jaiba került a törökvilág el-
rej te t t kincse. 
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