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Elgen a Magyar Szocialista Munkáspárt, népünk vezetője! 

K őoiajbányássoh 
a szegedi járásban 

Az Alföldi Kőolajkutató és 
Feltáró Vállalat geológusai, 
dolgozói most hosszabb idő-
re tábort ütöttek Ullésen. A 
hosszadalmas előtanulmá-
nyozások, vizsgálatok ered-
ményei alapján máris csak-
nem biztosra veszik, hogy az 
üllési homokföldek alatt je-
lentős feltárásra érdemes 
földgáz és kőolajmező húzó-
dik. Már hozzáláttak az első 
3 ezer méterre tervezett 
mélyfúrás előkészítéséhez. A 
tervek szerint a 47 méter 
magas óriási fúrótornyot 
május első hetében felállít-

ják. A mélyfúrást előkészítő 
betonozó csapat már csak-
nem teljesen befejezte mun-
káját. A nagy fúrótorony alá 
vastag vasbeton "tálcát" épí-
tettek. Néhány nap múlva 
megérkeznek a szerelők is. 
akik tovább folytatják a 
munkát. 

A falu lakossága máris 
nagy figyelemmel kíséri az 
olajbányászokat. Többen 
már azt a lehetőséget is la-
tolgatják: a 3 millió forintos 
mélyfúrás akkor is hasznos 
lesz, ha esetleg nem találnak 
itt földgáz- és olaj mezőkre. 

Uj mezőgazdasági épülettipusok 
A termelőszövetkezetek száz új típusú istállót építe-

gazdasági építkezéseinél a ni, ezért a Földművelésügyi 
leglényegesebb szempont, Minisztérium bevezette az 
hogy az ú j épületek megfelel- elötervezés és a kísérleti 
jenek a korszerű nagyüzemi építkezések rendszerét. 
gazdálkodás követelményei- A kijelölt termelőszövetke-
nek, hogy felépítésük és üze- zetekben az idén tíz külön-
meltetésük minél gazdaságo- féle épületből készül el egy-
sabb legyen. Gyakorlati ta- egy "prototípus". Ezek álta-
pasztalatok nélkül kockáza- iában több férőhelyesek az 
tos volna egyszerre több eddigieknél. 

Se szűk, se bő nem lesz így 
a „ruha" A szalámigyári beruházások 

pártellenőrzése 
Minden rendes háztartás- tartásban, itt is szerep jut 

ban megnézik, hogy mire az ellenőrzésnek, melyet töb-
megy el a pénz. Ha »beru- bek között az üzemi párt-
házásra" kerülhet sor, a csa- szervezet végez, 
iád először kiszámítja, hogy, 
mondjuk, a kiszemelt szövet SZOFOS 6gYÜttmÜkÖdSS 
árát bírja-e a pénztárca, s 
azután, hogy szabóhoz kerül Mielőtt arról beszélnénk, 
az anyag, az a fontos, el ne h°gy m i t i s jelent a gyakor-
szabja, jól álljon majd vise- latban a beruházások part- sen 

rint végezték már az első 
évnegyedben. 

Persze a pártszervezet 
tagjai, s maga a csúcsvezető-
ségi titkár sem beruházási 
szakember, s nem lehetnek 
miriden kérdéssel tökélete-

tisztában. Ezért azután 
lőjén, megfeleljen rendelte- ellenorzese, le kell szegezni gyakorta fordulnak az ille-
tésének. S mindez természe- a z t a tényt, hogy a szalami- t é k e s osztályokhoz, vagv ép-
tes. Mennyivel inkább ter- g v a r gazdasagi-muszaki ve- p e n a beruházási előadóhoz 
mészetes tehát, hogy amikor zetése nem tehernek érzi a felvilágosításért, mint leg-
milliós értékű népgazdasági Part befolyasolo szerepet, u t ó b b i s a k a z á n h á z terület-
beruházásokról van szó, nanem ellenkezőleg: igényli előkészítésével kapcsolatban, 
megvizsgálják az illetékesek, a z t Minden tennivalót, min- a m i k o r i s a ráfordítandó 60 
hogy célszerűen használ- d e n intézkedést együtt be- e z e r f o r j n tos tervhitelt so-
ják-e fel a .rendelkezésre szelnek meg, s ez kettős ha- k a n 0 t t á k . Hova, miért, mi 
álló pénzt. s®™. m e r t megkönnyíti a k e l l ? _ s okszor elhangza-

vallalati vezetők es a part-
Kettős haszon 

A Szegedi Szalámigyárban 
több nagy beruházás meg-
valósítását is végzik jelenleg. 
Persze, a munka dandárja a 
beruházó vállalaté és a kivi-
telezőké, de mint a jó ház-

Készülődés a munka ünnepére 
A holnapi nagygyűlésen Szirmai István elvtárs mond beszédet 

Szeged is készülődik a dol- elseje! Ezzel a jelszóval vo- együttesen mennek majd csa-
gozók nemzetközi ünnepére, nul majd fel Városunk legna- ládtagjaikkal. Valamennyi 
a májusi seregszemlére. A gyobb üzemének kétezres lel- brigád táblát visz, raj ta a 
város dolgozói holnap, hét- kes gárdája. Hat selyemlobo- brigád nevével. Egy nagyobb 
főn reggel munkahelyükön góval. s a különböző népek tábla hirdeti majd, hogy cél-
gvülekeznek, s együttesen vo- zászlóinak valóságos erdejé- juk a szocialista üzemrészért 
nulnak a Széchenyi térre, a vei indulnak el üzemük elől folytatandó verseny feltéte-
nagygyűlés színhelyére. A az Uttörőház zenekara pat- leinek megteremtése, 
nagygyűlésen, amely délelőtt togó indulóinak ütemére. A Szegedi Cipőgyár dolgo-
10 órakor kezdődik. Szirmai Az Újszegedi Kender-, Len- zói is zászlódíszbe öltöztették 
István elvtárs, az MSZMP szövő Vállalat dolgozói a mű- üzemüket, hogy méltón kö-
Politikai Bizottságának pót- zeumkertben gyülekeznek a szöntsék a nagy munkásünne-
tagja, a Központi Bizottság kora délelőtti órákban. In- pet. Az ünnep előtti készülő-
titkára, Szeged országgyűlési nen indul majd el népes, dí- dés közben új szocialista cí-
képviselője mond ünnepi be- szes seregük a nagygyűlés mért küzdő brigádok alakul-
szédet. színhelyére. Hosszú menetük tak. A munka ünnepe alkal-

lakóházakon érdekessége lesz, hogy az mából fogadták meg, hogy 
üzem szocialista és e címért igyekeznek mielőbb megsze-
küzdő munkáskollektívái rezni a szocialista címet. 

Hat útvonalon . 

a p a r l " nak ezek a kérdések. S bár 
szervezet dolgát is. a v á u a l a t beruházási szak-

Meg marciusban foglalko- emberei csaknem valameny-
zott a gyar partszervezete- n y i e n pártonkívüliek, a le-
nek csucsvezetősegi ülése az h e t ő legszorosabb a kapcso-
idei beruházási feladatokkal. jai köztük 
Három nagyobb munkát kell 
ugyanis elvégezni. Az első, fl f e j l ő d é s bíZlOSHáSa 
a már felépült szalámiszárító 
torony felszerelése gépekkel, Másféleképpen is igyekez-
a második a kompresszor-, nek a pártszervezet vezetői 
illetve a harmadik a kazán- az eddiginél nagyobb beru-
ház bővítése. A szárító gé- házási ismeretre szert tenni, 
peinek szerelése nem érinti Részt vettek a beruházási 
közvetlenül a termelést, a bank által rendezett kódex-
másik két beruházást azon- magyarázó előadásokon és 
ban úgy kell megvalósítani, vitákon, s körülbelül másfél 
hogy közben zavartalan le- hónap óta a heti egy alka-
gyen a termelés, teljesítsék, lommal sorrakerülő vállala-
sőt esetleg túl is teljesítsék t» beruházási megbeszélése-
a tervet. Ennek biztosítására 
különösen szoros együttmű-
ködés szükséges a párt, a 
gazdasági vezetés és a kivi-
telező vállalat között. 

Az, hogy a csúcsvezetőség 

ken is. 
A beruházások, akárcsak a 

termelés pártellenőrzése nem 
kényszer, s amint 4 szalámi-
gyár példájából is kiviláglik, 
nem is veszik annak, akik 
megértik jelentőségét. A 

foglalkozott egyszer a beru- m i i i i ó s értékek megőrzése, a 
házási kérdésekkel, egyma-
gában még édeskevés lenne, 

fejlődés biztosítása már a 
tervezésnél kezdődik, a kivi-

ha nem követné folyamatos 4 e 4 e z é s időszakában folytató-
dik es a termelessel fejezo-

A gyárakon, 
már városszerte lengenek a 
zászlók s feliratok hirdetik a 
munkásnemzetköziség eszmé-
jét, jelszavait. A Szegedi Ken-
derfonógyár homlokzatára A szegedi üzemek, termelő- fői, holnapi nagygyűlésre 
hatalmas táblát erősítettek, szövetkezetek, hivatalok és rendezett sorokban vonulnak 
rajta a felirat: Éljen május intézmények dolgozói a hét- fel. Az üzemi dolgozókkal 

együtt indulnak a Széchenyi 
térre a szegedi városi pártbi-
zottság tagjai is. 

Az ünneplő dolgozók me-
netoszlopai hat útvonalon ha-
ladnak majd a Széchenyi tér-
re. Az l-es számú útvonal a 
Kossuth Lajos sugárút, a 2-es 
számú útvonal a Tolbuhin su-
gárút, Lenin körút, Nagy Je-
nő utca, a 3-as számú útvo-
nal a Petőfi Sándor sugárút, 
Dugonics tér, Kölcsey utca. 
Kárász utca, a 4-es számú út-
vonal az Április 4 útja, Kele-
men utca. Az 5-ös számú út-
vonalon Újszegedről jönnek a 
dolgozók a Tisza-hídon és a 
Vár utcán át. A 6-os számú 
útvonal a József Attila su-
gárút, Magyar Tanácsköztár-
saság útja, Vörösmarty utca. 

figyelem a munkák állását. 
A pártszervezetnek azonban 
módja van erre is, hiszen 
minden fontos jelentés ke-
zébe kerül, minden értekez-
leten jelen van, mindenről 
tud, amiről tudnia kell. 
Persze ez nem 
való dolog, hanem arra szol-
gál, hogy szükség esetén elvi 
vagy gyakorlati segítséget is 
bírjon nyújtani. 

Elmaradás nélkül 
A vállalat két pártalap-

szervezete, s azok titkárai 
állandóan törődnek a beru-
házásokkal, minden apró 
problémát észrevesznek, és 
igyekeznek mindent megten-
ni, hogy se a beruházás fo-
lyamatossága, se a termelés 
ne szenvedjen kárt a pár-
huzamosság miatt. Jóleső ér-
zés mindenki számára, hogy 
a közös erőfeszítések követ-
keztében nincs is semmiféle 
fennakadás. A beruházásokat 
és a termelést is a terv sze-

dik be. A gazdasági vezetés 
a legöntudatosabb dolgozók 
segítségét nyeri a pártszer-
vezetek segítségével, s csak 
mindhái-om részt végigkísér-
ve válhat bizonyossá, hogy 
a készülő "ruha" nem lesz 
sem szúk, sem bő. hanem 

önmagáért é p p e n m e g £ e l e l rendeltetésé-
nek, a társadalom, a népgaz-
daság érdekeinek. 

f . k . 

Új kollégiumot 
avattak 

Bensőséges ünnepség ke-
retébe avatták fel tegnap 
délután a Szegedi Pedagó-
giai Főiskola két diákszálló-
ját kollégiummá. A főiskola 
dísztermében tartott ünnep-
séget Nagy István igazgató-
helyettes nyitotta meg, majd 
Szitó András főiskolai hall-
gató ismertette a diákszálló 
kollégiummá fejlődésének 
történetét. Ezt követően Fe-
kete Károly, a KISZ Köz-
ponti Bizottságának képvise-
letében vörös zászlót nyúj-
tott át a kollégium ifjúságá-
nak. 

Az ünnepi aktus alkalmá-
ból a Művelődésügyi Minisz-
térium 70 ezer forintot adott 
a kollégium további fejlesz-
tésére. Ezután a főiskola 
párt- és KISZ-szervezete és 
társintézetek képviselői he-
lyeztek szalagot az ú j zászló-
ra. A főiskola kollégiuma 
Petőfi Sándor nevét vette 
fel. 

Szakszervezeti 
tisztségviselők 

kitüntetése 
A nemzetközi munkás-

mozgalom nagy ünnepe, má-
jus 1 alkalmából a szak-
szervezeti munkáért kitün-
tető jelvényt adományozott 
a szaktanács elnöksége a 
szakszervezeti munkában 
kitűnt dolgozóknak. A Csong-
rád megyei szakszervezeti 
tisztségviselők közül Bodnár 
Lajosnak, az SZMT elnö-
kének, Gyólai Istvánnak, a 
szegedi szakmaközi bizott-
ság elnökének. Oláh Mihály-
nak, a hódmezővásárhe-
lyi szakmaközi bizottság 
elnökének szombaton dél-
előtt Juhász József, az 
SZMT vezető titkára adta 
át a kitüntető jelvény arany 
fokozatát. 

Többen az ezüst és bronz 
jelvényt kapták, amelyeket 
a szakmák megyei bizottsá-
gain adtak át a kitüntetett 
szakszervezeti aktivisták-
nak. A Textilipari Dolgozók 
Szakszervezete aktivistáinak 
Tóth Anna. a szakszervezet 
főtitkára adta át a kitüntető 
jelvényeket a szakszervezet 
budapesti központjában. 

A Csongrád megyében élő cigányok 
helyzetéről tanácskozott az SZMT elnöksége 

Sz io v a k G y ö r g y r a j z a 

Szombaton délelőtt ülést 
tartott Szegeden a Szakszer-
vezetek Csongrád Megyei 
Tanácsának elnöksége. Meg-
hallgatta és elfogadta az el-
nökség az SZMT május 8-1 
ülésére készített, a szakszer-
vezetek munkájával foglal-
kozó beszámolót. Ügy hatá-

f j rozott az elnökség, hogy erre 
a kibővített ülésre meghívja 
a szakmák megyei bizottsá-
gainak választott tisztségvi-
selőit 1S. 

Ezután megvitatta a Mű-
vészeti Dolgozók Szakszerve-
zete Csongrád megyei bizott-
ságának beszámoló jelenté-
sét 

a megyében élő cigányok 
gazdasági, társadalmi és 
kulturális helyzetéről. 

A vita alapját szolgáló be-
számoló reális képet adott a 
cigányok életkörülményeiről, 
társadalmi helyzetéről, s 

megjelölte a nevelömunká-
val, a szociális és egészség-
ügyi helyzetük javításával 
kapcsolatos feladatokat. 

A beszámoló és a hozzá-
szólások is hangsúlyozták: 

a szakszervezetek feladata 
is 

a cigány lakosság állandó 
munkába állításának meg-
gyorsítása, a kóborlás meg-
szüntetése, a lakásviszo-
nyok, s a meglevő cigány-
telepek kommunális ellátott-
ságának javítása. Sokat te-
hetnek szakszervezeteink a 
cigányság kulturális színvo-
nalának emeléséért. 

Megállapította az elnök-
ség, hogy a szakszervezetek-
nek kétirányú tevékenységet 
kell tófejteniök. Törődni a 
már munkában levő és üze-
mekben, intézményekben, ál-
lami gazdasagokban tenyie-

Rózsaszínbe öltözött 
a szatymazi határ 

A tavalyihoz hasonló nagy termést ígérnek 
az őszibarackfák 

Szatymazon és környékén: köszöntése után szinte má-
Balástyán, Zsombón, Ullésen ról holnapra fejlődtek ki s 
és a szegedi járás más ho- előreláthatólag a termés be-
moki községeiben rózsaszín- érésében nem lesz nagy el-
be öltöztek, virágzanak az tolódás. 
őszibarackfák. Kamenszki A termő rügyekkel való 
Béla, kiváló mezőgazdasági berakodás igen nagymérvű, 
szakember a várható termés- s minden valószínűség sze-
eredményekről elmondotta, rint a tavalyi nagy termés 
hogy a késői kitavaszodás megismétlődik. Az ősziba-
ellenére jól teleltek a fák. rack ugyanis egymás utáni 
A virágok a kedvező idő be- években is képes jól fizetni. 

Tavaly kereken ezer vagon 
őszibarackot szállítottak el 
Szatymazról, túlnyomórészt 
export minőségben. Július 
végén volt egy olyan nap is,, 
amikor hetvennyolc vagon 
gyümölcsöt indítottak út-
nak. Ez volt az őszibarack-
kultúra történetében a szál-
lítási csúcseredmény. 

A híres szatymazi gyü-
mölcsöt külföldön is kedve-
lik. Tavaly nyáron, a teljes 
érés idején Nyugat-Német-
országból külön szerelvényt 
küldtek. Különösen a Ford-
fajtákat keresik, amely az 
őszibarackosok hetven szá-
zalékát teszi ki. Ez a faj ta 
azzal a jó tulajdonsággal 
rendelkezik, hogy nagyter-
mésú és bírja a szállítást. 
Hozzávetőleges számítások 
szerint a szatymazi körzet-
ben egymillió fa hoz idén 
termést az ú j telepítésekkel 
«gyütt. 

gesen dolgozó, a közösségbe 
beilleszkedett cigányokkal, s 

fellépni a helytelen meg-
különböztetések ellen. 

Szociális, egészségügyi hely-
zetük javításával, nevelé-
sükkel kapcsolatos feladatok 
ellátását a helyi gazdasági és 
társadalmi szervekkel közö-
sen kell végezniök szakszer-
vezeteinknek. Állandó poli-
tikai és felvilágosító munkát 
is kell végezni közöttük, 
hogy politikai ismeretek bir-
tokában a szervezett dol-
gozók színvonalára emelked-
jenek. Lehetőséget kell adni 
arra, hogy a politikailag fej-
lettebbek 

részt vehessenek a szak-
szervezeti munkában, 

mint szakszervezeti aktivis-
ták és tisztségviselők. 

Az elnökség ezután több 
határozatot hozott. 


