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Alapozásra 
készen 

A Vízügyi Építő Vállalat szakemberei hamarosan hoz-
zákezdenek a Tisza-part ú j falának úgynevezett résala-
pozásához. A vasbeton pillérek helyének kijelölése után a 
híd és a volt hajókikötő közötti szakaszon 33 darab — 
15 méter mély, 5 méter széles és 70 centi vastag — pillért 
építenek. 

Á VtZÉP szakemberei készítik a pillérek acélszerkezetét 
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A mcdercrösítő követ markolóval szórják a vízbe 

Fock Jenő 
hazaérkezett 
Bulgáriából 
Fock Jenő, a Magyar Nép-

köztársaság Minisztertaná-
csának elnöke háromnapos 
hivatalos baráti látogatásá-
nak befejeztével pénteken 
délelőtt hazautazott a Bol-
gár Népköztársaságból. 

A várnai nemzetközi re-
pülőtéren Sztanko Todorov 
bolgár, miniszterelnök. Ari-
don Trajkov, a külügymi-
niszter első helyettese, Sztoio 
Sztanoev budapesti bolgár 
nagykövet és Böjti János, 
hazánk . szófiai nagykövete 
búcsúztatta Fock Jenőt és 
kíséretének tagjait : Tímár 
Mátyás miniszterelnök-he-
lyettest. a magyar—bolgár 
gazdasági, műszaki-tudomá-
nyos együttműködési bizott-
ság magyar tagozatának el-
nökét, Roska István kül-
ügyminiszter-helyettest és 
Tordai Jenő külkereskedel-
mi miniszterhelyettest. 

Fock Jenő és kísérete bu-
dapesti fogadására a Ferihe-
gyi repülőtéren megjelent 
Borbándi János, a Minisz-
tertanács elnökhelyettese, 
Bondor József építésügyi és 
városfejlesztési miniszter, 
Marjai József külügyi állam-
titkár és dr. Várkonyi Péter 
államtitkár, a Miniszterta-
nács Tájékoztatási Hivatalá-
nak, elnöke. Ott volt Sztrasi-
mor Iliev. a Bolgár Népköz-
társaság magyarországi nagy-
követségének ideiglenes ügy-
vivője. 

A magyar—bolgár kor-
mányfői tárgyalásokról ki-
adott közös közleményt la-
punk 2. oldalán adjuk közre. 

Fogadás 
a román 
nemzeti 
ünnepen 

loan Cotot, a Román Szo-
cialista Köztársaság buda-
pesti nagykövete hazája 
nemzeti ünnepe. Románia 
felszabadulásának 30. évfor-
dulója alkalmából pénteken 
fogadást adott a nagykövet-
ségen. A fogadáson részt 
vett Gáspár Sándor, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagja, a SZOT főti tká-
ra. Óvári Miklós, a Köz-
ponti Bizottság titkára, Bor-
bándi János, a Miniszterta-
nács elnökhelyettese, Cseter-
ki Lajos, az Elnöki Tanács 
titkára, politikai és társadal-
mi életünk sok más vezető 
személyisége. 

Á pártkongresszus tiszteletére 

ló eredmények 
az ipari szövetkezetekben 

Jelentős vállalásokkal csatlakoztak a megye ipari szö-
vetkezetei is a pártkongresszus, valamint hazánk felsza-
badulásának évfordulója tiszteletére indult munkaverseny-
felajánlásokhoz, s fél év után jól állnak a teljesítéssel is. 
összesen 29 szövetkezetben tűzték ki célul a termelési ér-
ték növelését. A bútoripari szövetkezetben 10 százalékos, a 
tömeg cikkipari szövetkezetben 6 százalékos növekedést 
irányoztak elő, és az első félévben tartották is. A Mediké-
miánál az a legfontosabb törekvés, hogy az autóápolási 
cikkeket hazai alapanyagokból állítsák elő. E termékekből 
az első félévben már 41 millió forint értékben adtak át a 
belkereskedelemnek. 

FAO konferenciát 
rendeznek 

FAO-konferencia lesz Gödöllőn, szep-
tember 2. és 11. között. A nemzetközi 
találkozón a fejlődő országok szövet-
kezeteinek fejlesztéséről tanácskoznak 
majd a küldöttek, akik 40 ország 46 
szervezetét képviselik. A konferencia 
előzménye, hogy a magyar, finn, len-
gyel és svéd küldöttek által támogatott 
határozati javaslatra az ENSZ máso-
dik fejlesztési évtizedének (1970—1980) 
programjában szerepel a szövetkezet-
fejlesztés témája is. 

Veszélyes tűz 
a százhalombattai 

olajfinomítóban 
Csütörtökön, a késő délutáni órák-

ban vihar tombolt Százhalombatta tér-
ségében, 18 óra 50 perckor egy 20 ezer 
köbméteres, nyersolajjal töltött, úszó-
fedeles tartályba villám csapott, és tü-
zet okozott. Azonban a Székesfehérvár-
ról és Budapestről odaérkező tűzoltó-
egységek beavatkozására nem volt szük-
ség, mivel a helyi tűzoltóság habbal 
oltó berendezéssel — 2600 liter hab-
képző anyag felhasználásával — kilenc 
perc alatt eloltotta az igen veszélyes 
tüzet. 

Az anyag, és energiataka-
rékosságra. a gyártási hul-
ladékok csökkentésére 19 
szövetkezet vállalkozott, s 
hogy ezt komolyan is vették, 
bizonyítják a számok, A 
Csongrád megyei Papirfel-
dolgozó ISZ-bén a vállalt 30 
ezer forintos importanyag-
költségmegtakarításnak már 
közel felét elérték, az Első 
Szegedi Vegyesipari Szövet-
kezetben 3 százalékkal sike-
rült csökkenteni az energia-
hordozók felhasználását. Fel-
sorolni is sok lenne a me-
gyében dolgozó, több mint 
félszáz szövetkezet vállalása-
it és teljesítéseit. ehelyett 
inkább összesítve ismertet-
jük néhány eredményüket: a 
belkereskedelemnek 1 mil-

lió 700 ezer forint értékű 
áruval szállítottak többet 
a tervezettnél. A vállalt 157 
darab ú j gyártmányból már 
103-at bevezettek, a terve-
zett -32 újítás helyett pedig 
már 36-ot valósítottak meg. 

A szövetkezetek vállalták; 
összesen 840 ezer forint ér-
tékű árut állítanak elő kom-
munista szombatokon, s a 
bevételt gyermekintézmé-
nyek támogatására utalják 
át. Ebből 330 ezer forint ér-
téket hoztak, létre. Elsősor-
ban a Vas- és Fémipari 
Szövetkezet, a FÉMTEX, a 
Szegedi és a Makói Építő-
ipari Szövetkezet, valamint 
a Cipő- és Papucskészitő 
1SZ emelhető ki — az ösz-
szes érték felét ezek dolgo-

zói állították elő. Övodákban 
és bölcsődékben eddig több 
mint negyedmillió forint é r -
tékű társadalmi munkát vé-
geztek — ebben a Szegedi 
Építő ISZ. a Vas . és Fém-
ipari Szövetkezet jár t élen. 
Az SZTV egyik brigádja az 
algyői ú j száz férőhelyes 
óvoda tervét készítette el 
120 , ezer forint értékben. 

Részt vettek a szövetkeze-
tek dolgozói a játszóterek, 
parkok gondozásában is, kö-
zel* 40 ezer for int , értékű 
munkával, összesítve: a 2 
és negyed millió forint érté-
kű vállalásnak csaknem fe-
lét — több mint egymillió 
forint értékűt — megvaló-
sították. 

Azon túl, hogy a szövetke-
zetek eredményeikkel hozzá-
járulnak a nemzeti jövede-
lem növeléséhez, a lakosság 
igényeinek jobb kielégítésé-
hez, még egy haszna var. 
számukra a kongresszus 
munkaversenynek. A hasznos 
versengésben újabb brigádok 
nyerik el a szocialista címet 
a megye szövetkezeteiben 
fellendül a szocialista bri-
gádmozgalom. 

Szélesítik az utat 

j Somogyi Káro lyné felvétele 

Szélesitik az E5-ős utat a Fonógyári üti csomópontban az Aszfaltútépitö Vállalat 
dolgozói. Az útszakasz, amelynek átépíté séhez július 15-cn kezdtek hozzá, 14 mé-
ter széles lesz. Az útkereszteződésnél tová bbi 3.5 méterrel toldják meg. Ugyanilyen 
szélességű leállósávol építenek a Budapest felől érkező jármüveknek is, a benzin-
kúthoz kanyarodó út elött. Képünkön: burkolják az útalapot a Dózsa szocialista 

brigád tagjai. 

Kevés napsütés: 
gyengébb az idei 

dohánytermés 
Hazánk legnagyobb dohánytermelő 

vidékén, a nyíregyházi dohányfermen-
táló vállalat körzetében, megkezdték az 
idei termés betakarítását. A vállalat 
négy megyére kiterjedő működési te-
rületén több mint 11 ezer hektáron fog-
lalkoztak e növény termelésével. Sze-
dést a korábban érő Virginia faj tával 
kezdték. A szárítótelepekre zöld álla-
potban eddig mintegy 18 ezer mázsa 
levelet szállítottak. A terméshozam 
alatta marad a múlt évinek: kevés volt 
a napfény és a meleg. 

Nedves, párás 
levegő 

a Kárpát-medencébe*. 
Közép-Európa időjárása néhány na: 

alatt megváltozott. A több napos szá-
raz, szokatlanul meleg augusztusi idő-
járás után- a délnyugat felől áraml 
meleg és az északnyugat felől érkező 
hűvös levegő találkozásakor hűvösebb 
idő köszöntött be. A hőmérséklet az 
évszaknak megfelelő értékre csökkent. 
Az időjárásváltozás záporokat, zivata-
rokat, sok helyen felhőszakadást oko-
zott. Azután országszerte csökkent a 
felhőzet, de a nedves, párás levegő az 
egész Kárpát-medencét kitöltötte. 


