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Ujabb 
csuklós 
villamos 
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Megérkezett Szegedre az 
!dei harmadik ú j csuklós 
villamos. Az SZKV dolgozói 
összeszerelték a két oldalán 
összesen 10 ajtós villamost. 
Ezt követte a műszaki á t -
vizsgálás, s csak ezután ke-
rülhetett a kocsi a hivata-
los műszaki vizsgára, ame-
lyen — a vágóhíd előtti pá-
lyán — a menettulajdonsá-

g a i t vizsgálták. E z a csuklós 
— a másik két tízajtóshoz ha-
sonlóan — majd a tarjáni, 
kétvágányú vonalon jár, ahol 
a menetiránytól függően, 
mindkét oldalán kell hasz-
nálni az ajtókat. Az ú j pá-
lya megépítéséig az l -es vo-
nalon közlekedik. Felvéte-
lünk a vállalati próbán ké-
szült, a két és fél millió fo-
rint értékű ú j csuklós vil-
lamosról. 

3él fe j lőd ik 
a szövetkezeti ipar 

További teendők, célok 

H közrend és a köz-
biztonság helyzete 

Rendőrségi beszámoló a megyei tanács 
végrehajtó bizottsága előtt 

Az Ipari Szövetkezetek sére, a termelékenység to-
Csongrád megyei Szövetsége váblji emelésére utalt. A ha-
tegnap tartotta küldött- tékonyabb gazdálkodással 
közgyűlését Szegeden, a Ti- egy'időben a szövetkezeti ta-
sza Szálló koncerttermében, gok életszínvonatának fo-
A gyűlésen megjelent Tö- lyamatos emelése is fontos 
mösvári András, az MSZMP célkitűzés. 
Csongrád megyei Bizottságá- Ezt követően tobb napi-
nak munkatársa és Herédi rendi pontot tárgyaltak meg 
Kálmán, az OKISZ közgaz- a gyűlés résztvevői. Többek 
dasági osztályának képvi- között a küldöttközgyűlés bi-
selője is zottságainak — így a nobi-

A küldöttközgyűlés elis-
meréssel nyugtázta, hogy az 
ipari szövetkezetek anya-
giakkal is segítik a gyermek-
intézmények fejlesztését. 
Szegeden — az Április 4. 
Cipő- és Papucskészítő Szö-
vetkezet kezdeményezésére 
— szinte valamennyi szö-
vetkezet kommunista mű-
szakot tart Szeged felsza-

Jenei Lajos, a KISZÖV el- zottság, az ifjúsági bizottság, badulása 30. évfordulója tisz-
nökhelyettese ismertette az 
idei eredményeket, s vázol-
ta az 1974-re vonatkozó cél-
kitűzéseket. Megállapította, 
hogy a múlt év végén ho-
zott határozat szellemében 

a szövetkezeti bizottság, a 
termelési, valamint a szol-
gáltatási bizottság — be-
számolóját 1973-ban végzett 
tevékenységükről. Ami a nők 
helyzetévei való törődést 11-

ainamikusan dolgoztak, jó leti, vannak szövetkezetek, 
eredményt értek el a megye ahol már figyelemre mél-
ipari szövetkezetei. A gaz- tó eredmenyeket értek el, 
dálkodás javításával, a belső de — 1973 végén! — 

Közrend és közbiztonság. Emberölés csak ritkán, 
Olyan szavak, melyeket évente alig néhány fordul 
többnyire csak ritkán hal- elő, s haszonszerzési céllal 

dozatot követelt a közúti 
közlekedés. Jelentős tehát a 
csökkenés, annál is inkább, 

lünk, s még ritkábban hasz. egy-kettőt, 
nálunk. Jószerével csak a 
„szakmabeliek", a rendőrök 
és büntetőjogászok találkoz-
nak e kategóriákkal. S emi-
att aligha sajnálkozik bárki 
is, hiszen az, hogy ritkán ta-
lálkozunk e szavakkal, már 
eleve arról vall, hogy a köz- csökkent a garázdálkodók ez bizonyítja hogy a forga-

ha elkövetnek, mert közben nőtt a jármű-
Növekedett viszont a rablá- vek, mindenekelőtt a sze-
sok száma melyek alkalom- mélyautók száma. Évente á t . 
szerűek voltak, 
ittas embereket 
meg, és zsebeltek ki 

Többnyire lagosan 5 ezerrel nő a me-
"támadtak gyében a gépjárművek szá-

elha- ma, nem is szólva az idegen-
gvatott helyeken, örvendetes forgalom és a nemzetközi 
viszont az, hogy jelentősen áruszállítás hatásairól. Mind-

rend és a közbiztonság szi. száma, mégpedig elsősorban lom növekedése nem okozza 
lárd Csongrád megyében. Ez 
mindenekelőtt a szocialista 
társadalom körülményeiből 
fakad. Nincsen szervezett al-
világ, a bűncselekmények 
nagy többsége alkalomszerű 
és viszonylag kicsiny társa-
dalmi veszélyességük. Leg-
többször alkalmi bűnözőkkel 
akad dolga a rendőrségnek. 

Ezek a tények eleve ga-
rantál ják, hogy a közbizton-
ság jó, a közrend szilárd. 
Ám a megye iparának és 
mezőgazdaságának gyors fej-
lődése — amely a társada-
lom egészséges mozgásával 
és az életszínvonal emelke-
désével jár együtt minde-
nekelőtt — olyan következ-
ményeket is hozott magával, 
amelyek elősegítik a bűncse-
lekmények számának emel-
kedését. Az utóbbi években 
növekedett ez a szám, főként 
Szegeden. Elsősorban a köz-
lekedési bűncselekmények 
váltak gyakoribbá de több 
betöréses lopást és rablást is 
elkövettek, mint korábban. 
Mindennek elsősorban az az 
oka, hogy a gazdasági fejlő-
dés következtében megnőtt a 
megyén belüli mozgás, és más 
megyékből is sokan jönnek 
— főként a városokba — 
dolgozni. Többségük becsü-
letes. ám velük együtt érkez-
nek kétes elemek és munka-
kerülők is. Jellemző, hogv a 
megyében elkövetett bűncse. 
lekmények tetteseinek köze! 
egyharmada ideiglenes lakos. 

A nagyarányú társadalmi 
mobilitás olykor felborítja a 
családi és a munkahelyi 
kapcsolatokat, s ezáltal is 
feltételeket teremt a bűnö-
zésnek. A gépjárművek szá-
mának gyors növekedése és 
az alkoholfogyasztás emelke-
dése is rossz hatással van a 
közrendre. Például több jár-
művet lopnak, mint koráb-
ban. A gazdasági életben — 
főként a szövetkezetekben 
— aránylag sok büntetőeljá-
rást kellett indítani harácso-
lás, jogtalan haszonszerzés 
miatt. A társadalmi tulajdon 
ellen irányuló jogsértések 
száma azonban csökkent az 
idén, s többségük csak kis 
kár t okozott 

a rendőrök 
feliépásének 
mg® azért is. mert a bírósá-
gok is mind súlvosabban 
büntették a kötekedő, vere-
kedő rendbontókat. 

Növekedett a fiatalkorú és 
gyermekbűnözők száma ám rendőr alezredes, 
a rendőrség sokrétű intézke- rendőr-főkapitány 

határozottabb törvényszerűen a balesetek 
következtében, számának emelkedését, csak 

a veszélyhelyzetek sokasod-
nak. 

Több kérdéssel foglalko-
zott még az a beszámoló, 
amelyet dr. Kelemen Miklós 

megyei 
készített, 

dései következtében sikerült s amelyet tegnapi ülésén vi . 
meggátolni a csnoortos bű-
nözés kiszélesedését. Éven-
ként öt-hat bűnöző galerit 
számoltak fel a medvében, 
de ezek sem követtek el 

tátott meg a megyei tanács 
végrehajtó bizottsága. Töb. 
bek közt sikeresnek és igen 
hasznosnak értékelte a taná-
csok és a rendőrség együtt-

olyan súlyos cselekménve- működését a közrend és a 
ket mint az másutt előfor-
dult. 

Szerencsésen alakult a 
közúti balesetek száma. 
Amíg 1971-ben 873 baleset 
okozott sérülés* és 61-en 
vesztették életüket a megve 
útiain. addig az idén há-
r o m n e g y e d é v a l a t t 597 b a l -

közbiztonság fenntartása ér-
dekében. A végrehajtó bi-
zottság megvitatta a beszá-
molót, elismerését fejezte ki 
a megye rendőri szerveinek 
jó munkájukért . Határozatá-
ban a testület több olyan 
kérdéssel foglalkozott, me-
lyek érintik a közrend és a 

eset járt sérüléssel és 31 ál- közbiztonság helyzetét 

erőforrások feltárásával nö-
velték a hatékonyságot ter-
melékenyebben dolgoztak. A 
múlt évhez képest 1973-ban 
várhatóan 14 százalékkal nö-
vekszik a teljes termelési 
érték megyei szinten: ösz-
szességében meghaladja az 
1,4 milliárd forintot. A ter-
melési többlet 88 százaléká-

| ra a termelékenység növe-
lésével biztosították a fede-
zete t 

A belkereskedelmi érté-
kesítés várható növekedése 
12 százalék, míg a külkeres-
kedelemben 35—40 százalé-
kos emelkedésre lehet szá-
mítani. Jelentősen nőtt a szo-
cialista országokba irányuló 
export, a szövetkezetek de-
vizakitermelési mutatója 
jobb az országos átlagnál. A 
gazdálkodást a legtöbb mun-
kahelyen az igényekhez való 
rugalmas alkalmazkodás, a 
célszerű termékstruktúra 
változások jellemezték. Akad 
azonban olyan szövetkezet 
is. ahol értékesítési prob-
lémák vannak. A szolgálta-
tások 9 százalékkal nőttek a 
tavalyihoz képest. Elsősor-
ban a kiemelt tevékenysé-
gek. köztűk a lakáskarban-
tartds feilődése számotte-
vő. Sajnálatos, hogy egy fon-
tos területen, a lakásépítés-
ben csökkenés tapasztalha-
tó, az ipari szövetkezetek el-
sősorban a közületi építés-
ben fejlődtek. Nagy lemara-
dás mutatkozik a negyedik 
ötéves tervben előirányzott 
lakásszámhoz kénest, a to-
vábbiakban a lakásépítési 
feladatok teljesítését kell 
szorgalmazni. 

A KISZÖV elnökségének 
beszámolója — az MSZMP 
KB novemberi útmutatása 
alapján megjelölte azokat a 
feladatokat, amelyek a me-
gye szövetkezeti iparának 
további fejlődéséhez szük-
ségesek. Többek közt a bel-
és külföldi kereslet kielégí-
tésére, a választék bővíté-

meg 
mindig vannak olyanok is, 
ahol a gazdasági vezetők 
nem készítették el az intéz-
kedési tervet. 

teletére, s az így megkere-
sett munkabérrel járulnak 
hozzá a gyermekintézmények 
fejlesztéséhez. A küldöttköz-
gyűlés megbízta a KISZÖV 
elnökségét, hogy a tapaszta-
latok összegezésével tegyen 
ajánlást a szövetkezeteknek a 
gyermekintézmények segíté-
se általánossá tételére, mód-
jaira. 

A szabadtéri játékokra: 

Szegedre jön a minszki balett 
A szovjet koncertiroda vendégszereplésre utazók vül határozott — nő:T. Kolo-

meghívására egy hetet töltött minél alaposabb fölkészítése mijeeva, a Belorusz Köztár 
Minszkben és Moszkvában érdekében. Nemcsak azért, saság 
Horváth Mihály, a Szegedi 
Szabadtéri Játékok igazgató-
helyettese. Hétfőn érkezett mert tudják, a Hattyúk ta-
haza, s elmondta, véglegessé v á j 1969-ben nagy sikerrel szeráji szökőkutat. 
vált, hogy a két ország kö- mutatták be Szegeden a ri. tan mondhatom, 
zötti kulturális munkaterv gaiak, tehát a nézőknek ősz 
keretében a szovjet balett szehasonlítási alapjuk 
ú jabb reprezentánsát, a Le- nem szeretnének 
nin-renddel kitüntetett Belo- radní. A minszki 
rusz Állami Akadémiai 1934-ben épült, rendkívül de 

népművésze. Vala-
mert a minszki balett először mennyi balettet ó dirigál 
jön Magyarországra, hanem Minszkben. Megnéztem a 

Hattyúk tavát és a Bahcsi-
nyugod-
kedvező 

előjelekkel tekinthetünk az 
van, augusztus 4—5-iki előadások 

alulma- elé. A minszkiek nagyon ké-
színház szülnek, pár hét múlva már 

Szegeden üdvözölhetjük a 
Nagyszínház társulatát lát- koratív, a háborútól sokat színház küldöttségét, hogy 
hat juk a jövő nyári szabad, szenvedett városban csak a alaposan körülnézzenek a té-
téri játékokon. A minszki Minisztertanács és a színház ren, tanulmányozzák a hely-
balettművészek Csajkovszkij épülete élte túl a borzalma, színt. Az igazgatóhelyettes 
darabját, a Hattyúk tavát kat. Két tagozatú, operát és George 
mutat ják be. balettet játszanak. Nv. P. ban 

— Mínusz 26 fokos hideg- Sevcsuk igazgatóval tájékoz- ron jöhet 
ben is meleg fogadtatásban tattuk egymást, beszéltem a sem várja 

Nyikolajevics azon-
valószínűleg csak nyá-

bár nála senki 
izgatottabban a 

részesítettek Minszkben — díszlettervezővel, balettmes- találkozást Szegeddel — a 
tért rá a részletekre Horváth 
Mihály. — A belorusz mű 
velődésügyi miniszter J. M. 

íerrel, főzeneigazgatóval és a 
szegedi előadás majdani kar-

szovjet hadsereg hadnagya-
ként részt vett a város föl-
szabadításában. Éppen har-

A Szegedi Ruhagyár 
új üzeme Kelebián 
Kelebián tegnap ünnepé- ket szereltek fel. Ezek csak-

lyesen felavatták a Szegedi nem kétszer annyit öltenek 
Ruhagyár legújabb gyáregy- percenként, mint a régi t í -
ségét. A konfekcióüzemnek 
berendezett régi épületet, 
valamint 200 000 forintot a 
Bács megyei, illetve a kele-
biai tanács bocsátotta ren-
delkezésre, hogy elősegítsék 
a helybeli asszonyok, leá-
nyok jó munkalehetőségei-
nek a megteremtését. 

A korszerűen kialakított 
üzemnek a szegedi anyavál-
lalat nem a saját használt a l a p a n f a g u 

gépeiből adott át, hanem 
teljesen új, gyorsvarrógépe-

pusúak. A gomblyukkötés-
re Japánból hozattak " mo-
dern automatagépet. Az 
újonnan betanított, gyakor-
latlan dolgozóknak így nern 
kell a gyorsabban rongálódó 
régi gépekkel bajlódniok. A 
terv szerint az ú j üzemből 
jövőre már 130 ezer színes;, 
divatos, főként szintetikus 

női munkakö-
peny és iskolaköpeny kerül, 
ki. 

Elkészült az újszegedi 
belvízvédelmi rendszer 

Háromesztendei nagy- tak mintegy 200 ezer köb-
méter földet Ószentivánon 
és Térváron ú j szivattyútele-
peket építettek, s azokba 
beszerelték az elektromos 
meghajtású gépi berendezé-
seket. Az építés során fel-
használtak közel kétezer 

arányú munka befejezésével 
tegnap, kedden átadták ren-
deltetésének az újszegedi 
belvízvédelmi rendszert 
amelynek beruházási össze-
ge több mint 51 millió fo-
r i n t Ebből az összegből ma-
gára vállalt az Alsótiszavi- köbméter betont A.z ú j bel-

Mihnyevics arról biztosított mesterével, aki meslepeté- m i n c éve lesz j ö v ő r e . . . 
hogy mindent megtesznek a semre egy középkorú rendkí- 9i, 1 

déki Vízügyi Igazgatóság 28 
millió 
többi 
munkálatokra társuló Sze-
ged és környéke Vízgazdál-
kodási Társulat, a tiszaszi-
geti Búzakalász és az ú j -
szentiváni Magyar—Cseh-
szlovák Tsz között, amelyek 

vízrendszer lehetővé teszi, 
forintot, az összeg hogy az úgynevezett mér ték , 

része megoszlott a adó belvizestől fele annyi 
idő alatt lehessen megsza-
badulni az érintett terüle-
teken, mint ahogy az eddig 
lehetséges volt. A komplex 
művek úgynevezett minta-
bei vízöblözetbe szállítják a 

a beruházásho z jelentős ál- vizet, amelyet nagy telje-
lami támogatást is élveztek. 

Újszegedtől Öszentivánig emelnek át 
mintegy 60 négyzetkilomé- ATIVIZIG 
teres területet érint az ú j 
belvízrendszer kiépítése. 
Megépítettek 26 kilométer 
hosszú csatornarendszert, 
amelynek során megmozgat-

sítményű torkolati szivattyúk 
a Tiszába. Az 
képviseletében 

tegnap Török Imre György, 
a szegedi szakaszmérnökság 
vezetője mint generálkivite-
lező vette át a komplex víz-
műveket. és adta át azokat 
üzemeltetésre. 

Á MÁV felkészült 
az ünnepi forgalomra 
Felkészült a MÁV a z ün- zökkenőmentes lebonyolítá-

nepi forgalomra, csak Buda- sára december 20. és 27. kő-
pesten naponta 700 ezernél zött a menetrendben szerep-
több utas szállításával szá- lő vonatokon kívül 116 mert. 
mólnak. A karácsonyi és ú j - tesítő vonat indítását terve-
évi felkészülésről, valamint zi a MÁV. A karácsonyt 
a MÁV jövő évi feladatairól hármas ünnepre további 101, 
tájékoztatott Urbán Lajos, a úgynevezett hétvégi vonatot 
MÁV vezérigazgatója. állítanak üzembe, s így ösz-

A karácsonyi hármas és s z e s e n 3 1 7 v o n a t t a l több 
az u j évi kettős ünnep kü-
lönösen a budapesti pálya- közlekedik majd, mint az 
udvarokon élénkíti meg a átlagos napi személyforga-
forgalmat, ezért az utazások lomban. 


