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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 

Húszmilliót hozott 
Szegednek 

a társadalmi munka 
Ülést tartott a népfront városi elnöksége 

Tegnap délelőtt Szegeden ülést tartott a Hazafias 
Népfront városi elnöksége. A tanácskozáson részt vett 
Deák Béla. az MSZMP Szeged városi bizottságának osz-
tályvezetője. Molnár Sándor, a Hazafias Népfront me-
gyei bizottságának titkára. Dr. Kedvessy György, a 
népfront városi bizottságának elnöke köszöntötte a részt-
vevőket, majd az elnökség személyi kérdésekben dön-
tött. 

Joó Antal, a Szeged me-
gyei város; tanács társadal-
mi munkát szervező bizott-
ságának titkára tájékoztatást 
adott a XI. pártkongresszus-
ra és hazánk felszabadula-
sa 30. évfordulója tiszteleté-
re meghirdetett társadalmi 
munkaverseny féléves ered-
mén veiről és tapasztalatai-
ról. 

A városi tanács, a Haza-
fias Népfront és a KISZ vá-
rosi bizottsága felhívására 
közel száz szegedi vállalat 
több mint 200 ezer óra tár -
sadalmi munkát ajánlott fel. 
Ezenkívül sok üzemben vál-
lalták, hogy kommunista 
szombatokon munkát vé-
geznek és az ebből eredő fi-
zetéseket gyermekintézmé-
siyek fejlesztésére .fordítják, 
így az első félévben a sze-
gedi üzemek közel 5 millió 
forintot fizettek be a taná-
csi fejlesztési számlára. Az 
összeg egy részéből épül — 
B DÉLÉP és a városi tanácsi 

összefogásával — a tarjáni 
százszemélyes óvoda. Több 
vállalat jelentkezett. hogy 
biztosítja a felszerelést, vagy 
pedig az óvoda környékének 
rendezésében segédkeznek. 

A statisztika arról tanús-
kodik, hogy a város polgá-
rai szeretik lakóhelyüket. A 
félév alatt végzett társadal-
mi munka értéke közel 20 
millió forint. Ha tavalyi 
eredménnyel vetjük össze — 
ami a z egész évben 20,2 
millió forint volt — akkor 
kiderül, hogy a felhívás nyo-
mán a városban széles körű 
versenymozgalom bontako-
zott ki. A lakosság 15 kilo-
méter betonjárdát épített, s 
a szocialista brigádokkal 
együtt 3 ezer 200 fát ültet-
tek. Az is figyelemreméltó, 
hogy közel 70 ezer négyzet-
méter zöldterületet gondoz-
nak. A közös cselekvést jól 
példázza, a dorozsmai város-
rész új sporttelepe és játszó-
tere, amelyet nemrég adtak 

Minisztériumi támogatás 
kohó- és gépipari 

vállalatoknak 
A Kohó. és Gépipari Mi-

nisztérium ebben az évben 
52 millió forinttal ösztönzi a 
munka hatékonyságát javító 
vállalati intézkedéseket. Har-
minc minisztériumi, 14 szö-
vetkezeti és 6 tanácsi — ösz-
szesen 50 kohó- és gépipari 
vállalat — pályázatát fogad-
ták el. amelyek munka- és 
üzemszervezéssel kívánnak 
létszámot megtakarítani, a 
termelőberendezések kapa-
citás kihasználását a mű-
szakszám növelésével kíván-
ják emelni, a termékszerke-
zet korszerűsítésével szeret-
nék a gazdaságosságot javí-
tani és amelyek intézkedése-
ket tettek létszámmegtakarí-
tásra. 

Az elmúlt évben a mi-
nisztérium 32 millió forint 
támogatást adott a munka 
hatékonyságának növelésé-
hez a vállalatoknak. Az 
eredmények igazolták a vá-
rakozást, ezért ebben az év-
ben az összeget 20 millió fo-
rinttal emelték és pályázhat, 
tak a tárcához tartozó taná-
csi és szövetkezeti vállala-
tok is. 

A kohó- és gépipari vál-
lalatok közül a legnagyobb 
összegű segítséget az Egye-
sült Izzó, a Győri Magyar 
Vagon- és Gépgyár és a 
Csepel Autógyár kapta, 
egyenként 4 millió forintot. 

A tanácsi és szövetkezeti 
vállalatok összesen csaknem 
4 millió forint támogatást 
kapnak, de létszámuk ará-
nyában ez az összeg nagyobb 
mérvű ösztönzést jelent, 
mint a nagyvállalatoké. A 
minisztérium több okból dön-
tött kisüzemek hatéko-

nyabb támogatása mellett. 
Elsősorban azért, mert leg-
nagyobb részük közvetlenül, 
vagy közvetve lakossági 
szolgáltatást biztosít, má-
sodsorban termékszerkezetük 
modernizálásra szorul éppen 
a lakosság jobb minőségű el-
látása érdekében, harmad-
szor pedig ezeknél a válla-
latoknál — a kis szériák és 
a sok termék miatt — ala-
csony a munka hatékonysá-
ga, így annak jelentős eme-
lése kedvező hatással lehet 
az egész kohó- és gépipar 
hatékonyság javítására. 

át és értéke mintegy 2 mil-
lió forint. Társadalm; mun-
kában készítik az Erdélyi, a 
Klapka, a Kolozsvári, a z Út-
törő és Mátyás téri játszó-
tereket is. és parkosítanak ls 
ezeken a helyeken. 

Az elmúlt hónapok legna-
gyobb szerzevést igénylő fel-
adata a tarjáni záportározó 
építése volt. Ez ideig 1,7 
millió forint értékű társa-
dalmi munkát végeztek. Kü-
lönösen a z ÁTIVIZIG. a 
Nagyalföldi Kőolaj- és Föld-
gáztermelő Vállalat, a Vo-
lán. a KPM Közúti Igazga-
tósága, a Szeged; Vízművek 
és Fürdők Vállalat dolgozói 
tettek sokat, hogy a 7—8 
millió forintba kerülő zá-
portározó mielőbb elkészül-
jön. Nemcsak az üzemek, 
hanem az iskolák is részt 
vesznek a versenymozga-
lomban. A 600-as számú 
ipar; szakmunkásképző inté-
zet diákjai közel 200 ezer 
forint, a Tömörkény gim-
názium tanulói pedig közel 
300 ezer forint értékű társa-
dalmi munkát teljesítettek. 
A művészeti szakközépiskola 

- szbbrász tagozatúnak diák-
ja j 32 címert készítettek, a 
azokat a Dóm téren helyez-
ték el. 

A beszámoló adatai jól bi-
zonyítják, hogy a verseny-
felhívás és az ennek nyo-
mán készült intézkedési terv 
ú j lendületet adott az évek 
óta folyó versenymozgalmak, 
nak. amelyek jól szolgálják 
az MSZMP XI. kongresszu-
sára való felkészülést, vala-
mint hazánk és Szeged fel-
szabadulása 30. évfordulójá-
nak méltó megünneplését. A 
további lehetőségek felmé-
rése és a vállalások teljesí-
tése érdekében Dubecz 
György, a Hazafias Népfront 
megyei bizottságának mun-
katársa több javaslatot tett, 
amelyet az elnökség elfoga-
dott. A Hazafias Népfront 
városi elnöksége nagyon jó-
nak értékelte az üzemek dol-
gozói. a lakosság és a fiata-
lok társadalmi munkáját. 

Somogyi K á r o l y n é fe lvé te le 

Dr. Antalffy Györgyné (jobbról), köszöntötte a röszkei határállomásra érkező idei, két-
milliomodik utast: Henryk Cytrowski lengyel építészmérnököt és családját 

Megérkezett 
a kétmilliomodik 

Bensőséges, kedves kis ün-
nepség színhelye volt tegnap, 
szerdán a röszkei határállo-
más. A délelőtti órákban ér-
kezett Röszkére, a magyar— 
jugoszláv határra az idei 
kétmilliomodik utas, Henryk 
Cytrowski lengyel építész-
mérnök, aki családjával — 
feleségével és lányával — 
törökországi turistaútjáról 
tért vissza. Meglepetésüknél 
talán csak az örömük volt 
nagyobb, amikor a kocsiból 
kiszálltak és dr. Antalffy 
Györgyné, a Szegedi Idegen-
forgalmi Hivatal vezetője vi-
rágcsokorral és ajándékcso-
maggal köszöntötte őket. S 
mit lesz a véletlen; mint ki-
derült, a vendégek éppen 
Lódzba, Szeged lengyel test-
vérvárosába valók. 

A kedves fogadtatás után 
a határállomás épületében 
kis ünnepségre került sor, 
amelyen a megyei és a váro-
si pártbizottság képviseleté-
ben részt vett Perjési József, 
illetve Vincze János, vala-
mint a megyei és a városi 
tanács vb kereskedelmi osz-
tályainak vezetői: Farsang 
Lászlóné dr., és Bodola 
Miklós. Az ünnepségen dr. 
Antalffy Györgyné tolmá-
csolta az idegenforgalmi hi-
vatal két napra, a kemping-
ben levő motelbe szóló meg-
hívását, amit a lengyel csa-
lád most nem tudott elfo-
gadni. De megígérték, hogy 

jövőre eljönnek Szegedre, s 
élni fognak a hivatal ven-
dégszeretetével. 

Az ünnepség után B. Var-
ga Sándor határőr alezredes, 
az átkelőhely parancsnoka 
elmondotta: már tavaly, a 
második féiévbfen lehetett ' 
következtetni arra, hogy 
1974-ben minden eddigi csú-
csot meghalad az átkelőhely 
forgalma. S valóban: tavaly 
egy esztendő alatt alig több, 
mint kétmillióan lépték át a 
határt" Röszkén, az ország 
legnagyobb déli kapujában, 
az idén pedig már augusz-
tusban köszönthették a két-
milliomodik utast, s az év 
végéig számuk föltehetően 
megközelíti a hárommilliót. 

Többnyire magyar, jugo-
szláv, lengyel, csehszlovák^ 
bolgár és német turisták 

utaznak át Röszkén, de alig-
ha akad olyan ország a vilá-
gon, amelynek egy-két pol-
gárát ne fogadták volna az 
átkelőhelyen. Eddig több 
mint száz ország útlevelét 
kezelték már a röszkei ha-
tárállomáson. Ujabban a 
már hagyományos forgalmon 
túl egyre több francia és 
spanyol turista is utazik er-
re. 

B. Varga Sándor határőr 
alezredes mindehhez még 
hozzátette, hogy a várakozá-
son felüli nagy forgalom za-
vartalan lebonyolítása te-
kintélyes erőfeszítéseket kö-
vetel a határállomáson, az 
ország egyik legforgalma-
sabb átkelőhelyén szolgála-
tot teljesítő határőröktől és 
pénzügyőröktől. 

Ciprus kérdése a BT előtt 

Magyar hét Londonban 

Zenon Rosszidesz, Ciprus 
ENSZ-nagykövete felkérte a 
Biztonsági Tanács soros el-
nökét, Jakov Malik szovjet 
diplomatát, hogy csütörtök-
re hívja össze a testületet 
Ciprus kérdésének, elsősor-
ban a menekültek problémá-
jának megvitatására. 

Ciprus kérésére csütörtö-
kön, közép-európai idő sze-
rint 15.30 órakor ül össze az 
ENSZ Biztonsági Tanácsa, 
amelynek napirendjén az 
egyik központi helyet a cip-
rusi menekültek problémája 
foglalja el. ENSZ-adatok sze-
rint 150 ezer, Kleridesz cip-
rusi elnök szerint kétszáz-
ezer személyről van szó, akik 
a török csapatok előrenyo-
mulása következtében el-
, vesztették otthonukat* A ni-

cosiai kormány már meg-
kezdte ideiglenes letelepíté-
süket: Kleridesz rendeletére 
építőosztagok Limasszol és 
Larnaca körzetében táboro-
kat építenek számukra. 

Makariosz érsek, ciprusi el-
nök az Avgi című napilap-
nak adott nyilatkozatában 
teljes támogatásáról biztosí-
totta a szovjet kormánynak 
azt a javaslatát, hogy a cip-
rusi válság megoldására az 
ENSZ keretein belül nem-
zetközi konferenciát hívja-
nak össze. Kijelentette, hogy 
azonnal visszatér a szigetre, 
mihelyt eltávoznak onnan a 
július 15-i puccsért felelős 
személyek. 

Mavrosz görög külügymi-
niszter szerdán tanácskozás-, 
sorozaton tett előkészületeket 

a Biztonsági Tanácsban tar-
tandó ciprusi vitára. Jól ér-
tesült athéni források sze-
rint a nyugat-európai orszá-
gok igyekeznek nyomást gya-
korolni Athénra, hogy újítsa 
fel Genfben a közvetlen tár-
gyalásokat Törökországgal. 
Ankarát egyidejűleg arra 
próbálják rávenni, hogy jel-
képesen vonja vissza csapa-
tait. Nagy-Britannia vezeté-
sével a nyugat-európai orszá-
gok felkérték az Egyesült 
Államokat: gyakoroljon nyo-
mást Törökországra ennek 
érdekében. A görög kormány 
ugyanis mindaddig nem haj-
landó a közvetlen tárgyalá-
sokra, amíg Cipruson a tö-
rök haderők nem vonulnak 
vissza az augusztus 14-i tűz-
szüneti vonalakra. 

Az idén tíznél több kül-
földi városban rendeznek 
magyar szövetkezeti hetet, 
legközelebb — szeptember 
4-i megnyitással — az angol 
fővárosban. Az eseményről 
Bartolák Mihály, a SZÖ-
VOSZ elnökhelyettese szer. 
dán tájékoztatta a sajtó 
munkatársait. Elmondotta, 
hogy ez alkalommal a Lon-
don-cooperative Society 
Ltd fogyasztási szövetkezet, 
nek a munkáslakta kerüle-
tekben levő 15 áruházában 
és csaknem 100 szupermar-
ketjében tartanak árusítás-
sal egybekötött árubemuta-
tót. 

A rendezésben együttmű-
ködő Hungarocoop és más 

magyar külkereskedelmi vál-
lalatok az eddigi üzleti ta-
pasztalatokra alapozva külö-
nösen sok népművészeti fa-
árut, ruházati cikket, kézi-
munkát szállítanak ez alka-
lommal az angol fővárosba. 
Az élelmiszerek körébői jó-
faj ta magyar borok, befőt-
tek, üveges zöldségfélék, 
konzervhúsok és más készít-
mények számíthatnak nagy 
keresletre, de nem hiányoz-
nak a kínálatból olyan kul-
túrcikkek sem, mint például 
könyvek és hanglemezek. 

A magyar hetet London-
ban széles körű sajtó- és 
propagandamunka előzi meg. 

Uj cementgyár épül 
Bélapátfalván épül fel az 

ötödik ötéves terv időszaká-
ban az ország egyik legna-
gyobb cementgyára. A k i . 
emelt egyedi ngyberuházás 
előkészületei a helyszínen 
megkezdődtek. A régi ce-
mentgyár szomszédságában 
kijelölték az ú j üzem helyét 
és megkezdték a 40 hektáros 
terület talajmechanikai vizs-

gálatát, rendezését. Készül-
nek már a felvonulási épü-
letek is. 

A cementgyár az előzetes 
tervek szerint évenként 1,2 
millió tonna cementet ter-
mel; az ú j kemencék na-
ponta 1600 tonna teljesít-
ménnyel dolgoznak majd. A 
gyár előreláthatóan 1978-ban 
kezdi meg a termelést. 


