
i W Í M P 
N | \ V I 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

f ü v i 1/1 

w 

ŰELMAGYARORSZAB 
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 

64. évfolyam 
260. szám 

1974. 
november 6„ 

szerda 

Ára : 
80 fillér 

Összehívták 
a megyei 
tanácsot 

A Csongrád megyei tanács 
végrehajtó bizottsága teg-
napi, dr. Perjési László ta-
nácselnök elnökletével tar-
tott ülésén úgy döntött, hogy 
— a munkaterv szerint — a 
megyei tanács ülését novem-
ber 28-ra összehívja. 

A végrehajtó bizottság 
megvitatta a tanácsülés na-
pirendjére javasolt előter-
jesztéseket. Többek közt a 
megye gyógy- és termálvizei-
nek felhasználásáról s a táv-
lati lehetőségekről szóló je-
lentést, a tanács és a vég-
rehaj tó bizottság jövő évre 
javasolt munkatervét, vala-
mint a megyei NEB 1975-ös 
munkatervi javaslatát. 

Megkezdődött a betakarítás 
második szakasza 

Jelentés megyei téeszekből 
A betakarítási szezon má-

sodik, befejező szakaszához 
érkezett, a gazdaságok kilá-
tásai az elmúlt héten meg-
javultak — állapította meg 
az országos mezőgazdasági 
operatív bizottság, amely 
kedden a MÉM-ben dr. Soós 
Gábor államtitkár elnökle-
tével, ülésezett. A korábbihoz 
képest javult az időjárás, ke-
vesebbszer kellett leállni a 
munkával az eső miatt, és a 
kézi munkaerő mellett végre 
a gépeket is indíthatták —, 
ha nem is mindenütt. Az őszi 
munkákkal minden területen 
előbbre léptek; egy hét alatt 

90 000 hektáron készítették 
elő a talaj t a vetésre, a mun-
kának eddig 86 százalékával 
készültek el, de az ütemet 
meg kell gyorsítani, mert a 
vetőgépek nagyobb teljesít-
ményre képesek, mint a ta-
laj előkészítő berendezések, s 
ezért a mezőgazdasági mun-
káknál elkövetkezhet egy 
olyan időszak, amikor a 
megkésett talajelőkészítés 
hátrál tat ja a magok földbe 
juttatását. A vetés 43 száza-
lékát elvégezték, még 
750 000 hektárt kell bevetni a 
népgazdasági előirányzat sze-
rint. 

Nagy vasúti teherforgalom 
Kiskundorozsmán 

Rakodás a dorozsmai pályaudvaron 

Az utóbbi napokban ked-
vezőbb lett a helyzetkép a 
megyei, s a Szeged környéki 
mezőgazdasági munkákról. 
Meggyorsult a betakarítás és 
a vetés is. Naponta a nagy 
teljesítményű * vetőgépekkel 
5—6 ezer hektárnyit tudnak 
elvetni megyénk közös gaz-
daságaiban. Igaz viszont, 
hogy korábban nagyobb te-
rületeket tudtak vetés alá 
készíteni, a kukorica, cu-
korrépa betakarításától füg-
gően. Az elkövetkezendő na-
pokban tehát a teljesítmé-
nyeknél döntően közreját-
szik, hogy egy-egy gazdakö-
zösségben mennyi földet ké-
szítettek elő a búza vetésére. 

örvendetes, hogy a szegedi 
tájban is egyre több gazda-
közösség vállalkozik, s a 
tervezettnél nagyobb terüle-
ten vet őszi búzát, így a 
csengeleti Aranykalász Tsz 
100, a kisteleki Magyar— 
Szovjet Barátság Tsz 50 hek-
tárral több kenyérnekvalót 
vet. Ha az ütemesebb őszi 
munkákat továbbra is fo-
kozni tudják, hét végéig pél-
damutatóan szép eredmé-
nyekkel dicsekedhetnek, gaz-

j dagodik nemcsak a szövet-
kezeti mozgalom, de egész 
népünk. Feltétlenül szüksé-
ges azonban, hogy azokon a 
területeken, ahol még min-
dig nedves, sáros a föld, na-, 
gyobb segítséget nyújtsanak 
a testvérszövetkezeteknek, 
mert igen nagy a differen-
ciáltság, némely helyen elég-
gé elmaradtak a munkákkal. 
Vannak feketeföldi termelő-
szövetkezetek, mint például 
a makói Lenin Tsz, ahol már 
a tervezett terület 80 száza-
lékán földben pihen az ősziek 
magja. 

Bakson, a Magyar—Bolgár 
Barátság Tsz-ben koránt-
sem állnak ilyen jól az őszi 
munkákkal, ugyanis még 
mindig sok táblájukon to-
csog, csillog a víz. Három-
száz holdon termett kuko-
ricájuk, ezt ma, szerdán kez-
dik törni, kért csőtörőjük van. 
A tervezett 600 hektár bú-
zavetésterületből még 200 
hektár az adósságuk. 

Illést tartott 
a hódmezővásárhelyi 

pártbizottság 
Kedden délelőtt rendkívüli 

ülést tartott a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt vásár-
helyi városi bizottsága. Az 
ülésen megjelent dr. Komó-
csin Mihály, a Csongrád me-
gyei pártbizottság első titká-
ra is. Tolmácsolta a megyei 
pártbizottság javaslatát, 
hogy Török Józsefet, a vá-
rosi pártbizottság eddigi el-
ső ti tkárát más fontos tiszt-
ség betöltésére szóló megbí-
zás miatt mentsék föl eddigi 

funkciójából. A városi pár t-
bizottság a javaslatot elfo-
gadta. 

Ezután a városi pártbizott-
ság titkos szavazással a pár t -
bizottság tagjai sorába koop-
tálta dr. Szalontai Józsefet, 
a megyei tanács vb művelő-
désügyi osztályának eddigi 
vezetőjét, majd megválasz-
totta a vb tagjának és a vá-
rosi pártbizottság első ti tká-
rának. 

Török József a Szeged 
városi pártbizottság 

első titkára 

Szegeden egyre több gyár 
és üzem költözik ki a nyugati 
iparövezetbe, egymás után 
épültek az ú j vállalatok 
ipartelepei. A fejlődés követ-
kezményeként ma ott talál-
juk a házgyárat, a gumigyá-
rat, a tejipari vállalat üze-
meit, a MÉK tranzittelepét, 
az AGROKER raktárait. Az 
iparövezet bővülése megha-
tározza Kislíundorozsma 
vasútállomásának szállítási 
feladatait is, évről évre nö-
vekszik a forgalom. Ez év 
első kilenc hónapjában 22 
ezer 137 vagon áru érkezett 
erre az állomásra, míg ta-
valy, ugyanennyi idő alatt 
19 ezer 885 kocsi. Ide fu t 
be az ém'tőipari alapanyagok 
zöme, kő, sóder, cement és a 
többi; a gömbfa, a mezőgaz-
dasági gépek és egy sereg 
vegyes kereskedelmi áru is. 

Az őszi csúcsforgalom meg-
indulása nem okozott külö-
nösebb nehézséget, mert vi-
szonylag kevesebb teherva-
gon érkezett. Ez abból adó-
dott, hogy a bányák sóder 
küldeménveik számára keve-
sebb vasúti kocsit kaptak, a 
mezőgazdasági szállítások 
meggyorsítása érdekében. A 
házgyár címére például he-
tente csak egy irányvonat 
árut küldtek, pedig az állo-
más akár naponta tudna 
egyet fogadni A napokban 

megváltozott a helyzet. Leg-
utóbb, szombaton 150 vagon 
érkezett, rekordforgalmat 
ért meg a kiskundorozsmai 
vasútállomás. Három irány-
vonat sóder jött Dunavecsé-
ről, Adonyból és Félegyházá-
ról, címzett a CSOMIÉP, a 
szegedi Magas- és Mélyépítő 
Vállalat, a DÉLÉP. Az árut 
fogadó vállalatok dicséretére 
válik, hogy vasárnap estig 
mindössze 12 kocsiban ma-
radt ott a rakomány, a töb-
bit annak rendje-módja sze-
rint kiürítették. A hét végén 
112 vasúti teherkocsit indí-
tottak útnak Dorozsmáról. A 
vasutasok az év eddig eltelt 
háromnegyed részében több 
mint 21 ezer tonna árut to-
vábbítottak erről az állomás-
ról, különösen sok tűzifát, 
gépet, ócskavasat. Kiskun-
dorozsma azonban főleg fo-
gadó állomás, jelentősebb te-
hát az érkező áruk mennyi-
sége. Szeptember végéig 
mintegy félmillió tonna fu-
tott be, legtöbb volt a kő, 
kavics, és a különböző ce-
mentáruk. A város útépíté-
seihez a harmadik negyed-
évben 23 ezer tonnánál fs 
több követ hoztak Kiskun-
dorozsmára a teherszerelvé-
nyek, kavicsból pedig 110 
ezer tonnát. A vasutasok 
igyekeznek a kocsikat gyor-
san a rakodóhelyekre állíta-

ni. Jobb munkaszervezéssel, 
a vállalatokkal való eredmé-
nyes együttműködés révén az 
ilyen tolatásokra engedélye-
zett három és fél órás nor-
maidőt két és fél órára csök-
kentették. Így a vállalatok 
hamarabb megkezdhetik a 
fontos nyersanyagok kiraká-
sát, a vasúti kocsik gyorsab-
ban kerülnek vissza a for-
galomba. 

Az áruszállítási feladatok 
ellátása mellett a dorozsmai 
vasutasoknak ar ra is van 
erejük, hogy szépítsék a vá-
ros „kapuját". Újra festették 
az állomás épületének összes 
ablakát, a j ta ját , gyomtalaní-
tottak a vágányok között, 
ahol kellett, elegyengették a 
talajt. Munkahelyüket parko-
sították, rendszeresen taka-
rítják, ápolják, így a vonal 
egyik legszebb állomásává 
varázsolták, társadalmi mun-
kában. 

Mint már közöltük, no-
vember I-én ülést tartott a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Szeged városi bizottsá-
ga. Ezen az ülésen személyi 
ügyben is tárgyaltak, illetve 
döntöttek a pártbizottság 
tagjai. Az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának állás-
foglalása, valamint a Szeged 
városi párt-végrehajtóbizott-
ság javaslata alapján a tes-
tület titkos szavazással egy-
hangúlag tagjai sorába koop-
tálta, illetve a Szeged váro-
si pártbizottság első t i tkárá-
vá és a városi párt-végrehaj-
tóbizottság tagjává megvá-
lasztotta Török Józsefet, a 
Csongrád megyei párt-végre-
hajtóbizottság tagját. 

Török József Szentesen 
született 1925-ben, s a 
felszabadulásig mezőgazdasá-
gi munkás volt. A pártnak 
1945 óta tagja, és azóta fo-
lyamatosan vállalt fontos 
pártmegbízatásokat. Közben 
a Szovjetunióban kétéves 
akadémiát, idehaza egyévés 
pártiskolát végzett, majd 
1967-től 1969-ig az SZKP há-
roméves Politikai Főiskolá-
ján tanult. 

Az 1956-os ellenforradalmi 
kísérlet idején is helyt állt, 
mint kommunista vezető. 
Szentesen 1957 elején tagja 

volt a karhatalomnak és a 
munkásőrségnek, fegyverrel 
a kezében védte a munkás-
paraszt hatalmat. Később a 
szentesi járási pártbizottság 
osztályvezetőjeként, majd első 
ti tkáraként dolgozott. A sze-
gedi járási pártbizottság első 
titkárává 1962-ben válasz-
tották meg, 1969 óta pedig a 
Hódmezővásárhely városi 
pártbizottság első titkáraként 
végzett politikai irányító 
munkát. A Csongrád megyei 
pártbizottságnak és végre-
haj tó bizottságnak 1970 óta 
tagja. 

A Szeged városi pártbi-
zottság ú j első titkára ta-
pasztalt. nagy munkabírású, 
szimpatikus embefri tulajdon-
ságokkal rendelkező párt-
munkás, jó elméleti és politi-
kai fölkészültséggel. Ismeri a 
pártmunka válamennyi terü-
letét. Különösen érdekli az 
ipari üzemek pár tmunkája , 
az alapszervezetek tevékeny-
sége. Szívesen foglalkozik a 
várospolitikával, az oktatás-
sal, a művelődéssel, az egész-
ségüggyel összefüggő politi-
kai kérdésekkel. Felelős és 
lelkiismeretes munkájáér t 
többször részesült kormány-
kitüntetésben, legutóbb két 
alkalommal — 1965-ben és 
1972-ben — megkapta a 
Munka Érdemrend arany fo-
kozatát. 

Fogadás a szovjet nagykövetségen 
A Nagy Októberi Szocia-

lista Forradalom 57. évfor-
dulója alkalmából V. J . P a v -
lov, a Szovjetunió budapesti 
nagykövete kedden fogadást 
adott a nagykövetségen. A 
fogadáson megjelent Kádár 
János, az MSZMP Központi 
Bizottságának első titkára, 
Losonczi Pál, a Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának el-
nöke, Fock Jenő, a Minisz-
tertanács elnöke, Aczél 
György, Apró Antal, Benke 
Valéria, Biszku Béla, Fehér 
Lajos, Gáspár Sándor, Kállai 
Gyula, Nemes Dezső. Németh 
Károly, Nyers Rezső, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagjai, Győri Imre, Óvári 
Miklós és Pullai Árpád, a 

Központi Bizottság titkárai. 
Jelen volt a fogadáson a 
Központi Bizottság, az Elnöki 
Tanács, a kormány több tag-
ja, a politikai, a gazdasági, 
a kulturális, a társadalmi 

élet sok más vezető szemé-
lyisége. Ott volt a budapesti 
diplomáciai képviseletek sok 
vezetője és tagja is. 

A fogadás meleg, baráti 
légkörben zajlott le. 

Üj éleszfőgyár 
Határidő előtt két hónappal elkészült Budafokon, az 

öreg, százéves élesztőgyár mellett a Szeszipari Országos 
Vállalat ú j létesítménye, a 11 900 vagonos kapacitású élesz-
tőgyár. Az új üzemet korszerű gépekkel szerelték fel. 

Mától a Kossuth Lajos sugárúton: 

Az átfest közepén 
járnak a villamosok 
Befejezte a panelek és vil-

lamosvágányok lefektetését a 
Budapesti Közlekedési Vál-
lalat, a Kossuth Lajos su-
gárút Anna-kút és Vásárhe-
lyi Pál utca közötti szaka-
szán, a Szegedi Magas- és 
Mélyépítő Vállalat által ké-
szített alapokra. A tegnap es-
ti átadáson a városi tanács és 
a rendőrség képviselői az 
SZKV szakemberei előtt át-

vették a megépített villamos-
vágányt, a kivitelezőktől az-
zal a feltétellel, hogy azok a 
felfedezett . hiányosságokat 
még pótolják. A döntés ér-
telmében ma, szerdán reg-
gel üzemkezdettől már a kö-
zépre helyezett síneken köz-
lekednek a villamosok. Vál-
tozás lesz még az eddigiek-
hez képest, hogy néhány 
megállót áthelyeznek. 


