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Fiatalok képviseletében 
Ifjú tanácstagok konferenciája 

A tanácsválasztások előt t 144 fiatal tanácstag tevé-
kenykedett Csongrád megy e tanácsaiban, most viszont 
már 287 KISZ-korosztályű i fjii szavára figyelnek az ál-
lamigazgatási szervek ülése in. A fiatal tanácstagok szá-
mának gyarapodása arra ké sztette a KISZ Csongrád 
megyei bizottságát, hogy ko nferenciára hívja össze a 
majd háromszáz „népképviselőt". 

A Csongrád megyei tanács 
Rákóczi téri szókházának 
nagytermében tegnap, csü-
törtökön délelőtt gyűltek 
össze a meghívottak, s Kiss 
Lajosnak, a megyei KISZ-
bizottság t i tkárának köszön-
tő szavai u tán meghallgat-
ták azt a referátumot, 
amelynek keretében Mari 
Kálmán, a KISZ Csongrád 
megyei bizottságának t i tká-
ra vázolta fel a megyében 
élő fiatalok helyzetét, az if-
júsági mozgalomban végzett 
munkát, s határozta meg a 
KISZ közelgő VIII. kong-
resszuséval kapcsolatos fel-
adatokat. 

A Csongrád megyei tanács 
vegrehaj tó bizottsága nevé-

ben Kovács Imne elnökhe-
lyettes köszöntötte az i f jú 
tanácstagokat. 

Az első alkalommal — és 
országosan is egyedülálló 
kezdeményezésként — m e g -
tartott konferencia elnöksé-
gében helyet foglalt: Gyár-
fás Mihály, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottsá-
gának osztályvezető-helyet-
tese, Hevér László, a KISZ 
KB Intéző Bizottságának 
tagja, a KISZ Szeged városi 
bizottságának tagja, Hofgé-
sán a Péter, a Hazafias Nép-
front Szeged városi bizott-
ságának ti tkára, valamint 
Csongrád megye két i f jú or-
szággyűlési képviselője. 
Kertész Sándorné és Ta-
kács Imréné. 

A konferencia részvevői 
az előadás meghallgatása 
után a városonként, járá-
sonként megtartott szekció-
üléseken vettek részt, ahol 
a megoldásra váró konkrét 
feladatokkal ismerkedtek 
meg, s pontosabb képet kap-
tak városuk, illetve járásuk 
életéről, fejlesztési terveiről. 

Csongrád megye fiatal ta-
nácstagjaira sokrétű és fon-
tos munka vár az elkövet-
kező időben. így többek kö-
zöt t a kommunista vasárna-
pokra való mozgósítás, és e 
társadalmi munkanapok cél-
jainak meghatározása. Sok 
tennivalójuk lesz természe-
tesen a fiatalok érdekeinek 
védelmével, életkörülménye-
ik javításával is. 

A tervek szerint rendsze-
resen megtartott fórumokon 
találkoznak majd Csongrád 
megye KISZ-fiataljai, az 
őket képviselő i f jú tanács-
tagokkal. 

Szovjet-egyiptomi barátsági 
és együttműködési szerződés 

Hajas Gyórgyné felvet«le 

HÁ7ni/ÜrÍ h v i r c t á r n l n E l s S rápi Hántásra kovácsoltvas-remeknek, vagy valami 
I K U y y a i l ROfiUOlUlUlU mas ötvösmünek nézné az ember a vonalak szépen illesz-
kedő harmóniáját , Pedig egyikről sincs szó, sokkal prózaibb építménynél kapta 
lencsevégre a fényképész. A szegedi házgyár impozáns épülete mögött készül a 
kavicstároló siloiorony, annak a tetejét borítja a csipkeszerű vasváz. A vázat már 
előre elkészítették, és csúszózsalus módszerrel építettek fel. Ahogyan haladtak fel-
felé, úgy emelkedett az építmény vasbor dázata is. 

Csütörtökön a kairói Kub-
beh-palotában Nyikolaj Pod-
gornij, az SZKP KB Poli-
tikai Bizottságának tagja, a 
Szovjetunió Legfelső Taná-
csa Elnökségének elnöke és 
Anvar Szadat egyiptomi el-
nök. az Arab Szocialista 
Unió elnöke szovjet—egyip-

tomi barátsági és együttmű-
ködési szerződést írt alá. 

Az okmány aláírását kö-
vetően Podgornij és Szadat 
rövid beszédet mondott. 

A barátsági és együttmű-
ködési szerződés aláírásánál 
számos szovjet, es más nem-
zetiségű újságíró volt jelen. 

Párizsi kiállítás 
Pompidou, francia elnök, tegnap, csütörtökön délután 

megnyitotta a Párizs melletti Le Bourget-ben a nemzetközi 
repülőgépipari és űrhajózási kiállítást. 

A kiállítás repülőgépipari részén Ifi ország különböző 
típusú polgári és katonai repülőgépet és helikoptert, mutat 
be. az űrhajózási részben pedig a legnagyobb érdeklődésre 
a szovjet és amerikai űrhajómodellek tar tanak számot. 

Szovjet és amerikai űrhajósok is érkeztek a kiállításra: 
a Szovjetunióból Pavel Popovics és Vitalij Szevasztyjanov, 
az Egyesült Államokból pedig az Apolló—14 legénysége: 
Alan B. Shepard, Stuar t A. Roosa és Edgár Mitcheíl. 

A repülőgépipart kiállítás középpontjában két szuper-
szonikus utasszállító gép áll. a Szovjet Tu—144 és a f ran-
cia—angol Concorde. Képeinken bemutat juk a két szovjet 
repülőgépet, amelyet nagy érdeklődés kísér. 

A TU—144 szuperszonikus u tasszállító repülőgép, utazó-
sebessége 2500 km óránként, alig két óra alatt teszi meg 
az utat Moszkvától Delhiig. Repülési magassága 20 000 
méter, 121 utast szállíthat, leszállás nélkül 6500 kilomé-

tert re piilhet 

A Szovjet Szocialista Köz-
társaságok Szövetsége és az 
Egyesült Arab Köztársaság, 
abban a mély meggyőződés-
ben, hogy a két ország kö-
zötti barátság és mindenol-
dalú együttműködés továb-
bi fejlesztése megfelel a két 
állam népei érdekeinek — 
hangzik a szerződés — s az 
általános béke megrősítésé-
nek ügyét szolgálja, az im-
perializmus és a gyarmati 
rend ellen, a szabadságért, 
függetlenségért és a népek 
társadalmi haladásáért ví-
vott harc eszméitől vezérel-
tetve, abban az elhatározás-
ban, hogy rendíthetetlen 
harcot vívnak a világbéke és 
a népek biztonsága megszi-
lárdításáért, összhangban 
békeszerető külpolit ikájuk-
kal. megerősítve hűségüket 
az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete alapokmányának el-
vei és céljai iránt, abban a 
törekvésükben, hogy tovább 
erősítik és szilárdítják a két 
állam és a két nép közötti 
hagyományos, őszinte baráti 
kapcsolatokat azzal. hogy 
szerződést kötnek barátsá-
gukról és együttműködésük-
ről. létrehozva ezzel e kap-
csolatok további fejlesztésé-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

A szilikobusz nyomában 

Szegeden a marosi homok veszélyes, 
de betegség sehol sem fordult elő 

Minden kornak megvolt a 
maga betegsége, amely ellen 
megpróbáltak védekezni az 
emberek — előbb-utóbb si-
kerrel. Szervezetünk számos 
ellenségét már csak köny-
vekből ismeri a mai ember. 
Vannak azonban olyan be-
tegségek is, amelyek éppen 
fejlődésünk, az iparosodás 
következményei. Ide sorol-
ható a szilikózis is. Ezt a 
betegséget csak megelőzni 
tudjuk, a gyógyítás egyelő-
re még sok nehézségbe üt-
közik. 

A közelmúltban Szegeden 
jár t az Országos Munka-
egészségügyi Intézet sziliko-
busza. Ez a kerekeken köz-
lekedő tüdőszűrő állomás vé-
gigjárta azokat a munkahe-
lyeket, ahol fennáll annak a 
veszélye, hogy az ott dolgo-
zók szilikózisban megbete-

gedhetnek. A vizsgálatok ed-
digi értékelése szerint a ké-
ziszerszámgyár. az üveges 
ktsz. a vasöntöde, a cserép-
kályha- és csempekészítő 
ktsz, a gumigyár és a DÉ-
LÉP dolgozói között senki-
nek nem támadta meg tüde-
jét a szilikózis. 

Mi okozza tulajdonképpen 
ezt a kínzó, fá jda lmas be-
tegséget? Feleletet dr. Csá-
szár Lajostól, a KÖJÁL 
munkaegészségüggyel foglal-
kozó orvosától kaptunk. 

— Ha az ember szilícium-
oxidot. le nem kötött kova-
savat lélegzik be, az az 1—5 
mikron nagyságú porszemek-
kel benne marad a tüdő-
ben. Ezek megtámadják a 
légzőfelületet, a tüdöszövet 
lassan fogyni kezd. 

Arról még vitáznak az or-
vosok, hogy a szabad kova-
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Ünnepi aktivaüiés 

Kitüntetések az építők napja alkalmából 

A viliig legnagyobb helikoptere: a „V—12". amely több 
mint 40 tonna terhet kepes felemelni 2-500 méter ma-

S0bewégc tébb a m á 200 ka 

f Hivatalosan és hagyomá-
I nyosan ugyan június első 
vasárnapján ünnepeljük az 
épitőmunkásokat és ünne-
pelnek ők magúik népies tá-
borukban. az Építő-, Fa- és 
Építöanyagipari Dolgozók 
Szakszervezetének Csongrád 
megyei bizottsága azonban 
tegnap, csütörtökön délelőtt 
emlékezett meg róla, és ta r -
tott ünnepi aktívaülést az 
SZMT szegedi székiházában. 

A megjelent szakszerveze-
ti akt ívákat Oláh Mihály, 
az SZMT elnöke köszöntöt-
te, majd Orosz Lajos, az 
építők szakszervezetének 
megyei t i tkára mondott ün-

i hffizerífg.. Ezután Qlah 

Mihály kitüntetéseket adott 
át a szorgalmas társadalmi 
munkásoknak. A Könnyű-
ipar kiváló dolgozója c ímű 
miniszteri kitüntetésben ré-
szesült Horváth Miklós 
munkavédelmi felelős, a Ti-
sza Bútoripari Vállalat sze-
gedi gyárának dolgozója és 
Vincze Imre, a bútorgyár ' 
csongrádi gyárának szak-
szervezeti sportfelelőse. A 
Közlekedés kiváló dolgozója 
kitüntetést kapta Polgár Fe-
renc, a Hódmezővásárhelyi 
Közúti Üzemi Vállalat fő-
könyvelője, az Építőipar Ki-
váló dolgozója k i t ü n t e t é s t 
pedig Mtke Józsefe a Csong-

rád megyei tanácsi Építő-
ipari Vállalat főbizalmija. A 
Szakszervezeti munkáért ki-
tüntetés arany f okoza tá t 
adományozták Tari Sándor-
nak, a Tisza Bútoripari Vál-
lalat szakszervezeti bizottsá-
ga gazdasági felelősének, az 
ezüst fokozatát kapta Kiss 
Károly, az Alföldi Közmű-
és Mélyépítő Vállalat dolgo-
zója, az építők szakszerveze-
te megyei bizottságának bér-
felelőse és Ábrahám József, 
a DÉLÉP szakszervezeti bi-
zottságának elnöke. Tizen-
öten oklevelet és tizenkilen-
cen pénzjutalmat vettek át 
áldozatos munkájuk eiisme-
resekeppen. 

sav tartalmú por mechani-
kai, sebző hatása vagy vegyi 
bomlása okozza a tüdő meg-
betegedését. Feltételezik, 
hogy a szabad kovasav a 
fehérjékkel ú j vegyületet 
alkot, amely idegen fehér-
jeként viselkedik a szerve-
zetben. Ebben az esetben 
magyarázatot találnának a r -
ra is, miért nem állítható 
meg az elindult folyamat, 
miért végzetes betegség a 
szilikózis. Ez a lehetőség fel-
csillantja a megelőzés re-
ményét is. Akkor ugyanis a 
vérvizsgálat még idejében 
kimutatná a veszélyt. 

Főleg az érc-, szén- és kő-
bányákban dolgozó embere-
ket támadja meg ez a be-
tegség. Itt, Szegeden a ma-
rosi homoktól kell tarta-
nunk, szabad kovasav tar-
talma 20—25 százalék. A h o -
mokszemek a munka folya-
mán csiszolódnak, f inomod-
nak és belélegezve leteleped-
nek a tüdőben. A megbete-
gedés azonban függ a por 
mennyiségétől, le nem kö-
tött kovasav tartalmától, a 
porszem nagyságától és — 
nem utolsósorban — az 
egyéni érzékenységtől. A ve-
szélyes munkahelyeken ép-
pen ezért alkalmassági vizs-
gálat nélkül nem is szabad 
senkit munkába állítani. 

Nem el ter jedt betegség a 
szilikózis, de ennek ellené-
re minden munkahelyet, 
ahol fennáll a betegség le-
hetősége. a KÖJÁL óvintéz-
kedésekre kötelez. A szilikó-
zis nemcsak a beteget és 
családját, hanem a munkát 
adó vállalatot ts sújtja. A 
beteg dolgozót azonnali rok-
kantsági nyugdíjba küldik és 
a vállalat kártérítést fizet 
számára. De ennél jóval 
több pénzt is köteles áldozni 
— a gyártási technológia á t -
alakításáért. 
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