
í j tagállamok az ENSZ-ben 

Lelt magyar újjászületés 

* ' e t y * Az ő titkuk 
a celszerubb f 

Oloaiéink írják 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A M A G Y A R S Z O C I A L I S T A MUNKÁSPÁRT L A P J A 

54. évfolyam, 283. szám Ara: 50 fillér Csütörtök, 1964. december 3. 

Oivenmiltiós A F O R - b e r u h á z á s 
Szegednek 

Új központi telep épül a falemezgyár szomszédságában 
Egy év alatt 20—25 száza- érftező olajszállítmányt csó- megfelelőnek bizonyul ah-

íékkal nőtt az állami gazda- vezetéken juttatják a tele- hoz, hogy a körzet igényét 
ságok, a gépállomások és a pen elhelyezett tárolóedé- kielégítse. A szegedi köz-
tsz-ek üzemanyag-felhaszná- nyeltbe. A szegedi új telepen ponti telep elkészítésével 
lása Szegeden és Csongrád több 500 és ezer köbméte- a szegcdi járásban is to-
rnegyében. így az AEOR te- r e s ciszternákat helyez- vább javul majd az üzem-
iepei, közöttük a szegedi is, n e k e L anyagellátás, 
kicsinek bizonyul a gepjár- a z itt táralt üzemanyag és Makő térségében már jövő-
műpark kiszolgálásara Ezért kenőolaj messzemenően fe- re különféle lerakat bővíté-
határozták el az ÁFOR-köz- dezi majd Szeged és a sze- séhez kezdenék mert a já-
pontban. hogy a Csongrád g e d i körzet szükségletét, sőt rás jelenlegi üzemanyag-
megyei és a szegedi tsz-ek a nagyobb mérvű tartaléké- igényét a meglevő felszere-
gépesítésének növelésével lás következtében az eddi- léssel csak nehezen tudják 
egyidejűleg mintegy 50 mii- gjekhez képest javul az ellá- folyamatossá tenni. Makón 
lió forint beruházásból új, tás színvonala is. újabb ciszternákat állítanak 
központi telepet hoznak lét- Az ÁFOR a szegedi nagy fel és az iparvágány hosz-
re Szegeden. beruházás mellett a kisebb szabbítását tervezik. 

A z új telep helyét a vá- Csongrád megyei telepek tá- Az említett beruházások 
rosi tanács vb a városfej- rolóterét is növeli. A kiste- hosszú távon megoldják 
lesztés távlati tervének meg- l e k i lerakatnál egy 100 köb- majd a Dél-Alföld ipari és 
felelően a falemezgyár szom- méteres gázolajtartályt épi- mezőgazdasági üzemeinek, 
szédságában jelölte ki A fenek he. Elkezdték tárgya- továbbá a magánfogyasztók 
beruházás tervei elkészültek, fásaikat a MÁV szegedi igaz- egyre nagyobb táborának 

gatóságával is a kisteleki gázolaj, benzin és kenőolaj 
jövőre már a kivitelezés- vasútállomáson 

taez látnak. egy újabb olajvezeték épl-

Az 50 millió forint beruhá- »ésróe a vasútvonal és az 
xást három év alatt valósít- ÁFOR lerakata között, 
jók meg. s az új központi A csongrádi, a szentesi és 
telep az ország déli, délke- a hódmezővásárhelyi ÁFOR-
leti részében a legkorsze- lerakatok bővítésére heJy'rú-
rűbb lesz. Nagy teherbírású ány miatt a jövőben egye-
betonúttal és ipari vágány- lőre nem kerülhet sor. Az 
nyal is ellátják, A vasúton Ittlevő technikai felszerelés 

Megépítik 

a kardoskút—dunaújvárosi 

földgáz'távrezetéket 
Szentest és Csongrádot is eilátja gázzal 

Szász Ferenc, az MTI 

munkatársa jelenti: Egy hé-

ten át, több mint 200 ható-

ság, igazgatási szerv, me-

gyei, járási, városi, községi 

tanács, állami gazdaság, ter-

melőszövetkezet stb. képvi-

selőinek részvételével tar-

tották meg a Kardoskút— 

Tröszt, valamint a kőolaj-
vezeték vállalat szakembe-
reinek kalauzolásával végig-
járták a vezeték 180 kilomé-
teres nyomvonalát és közöl-
ték észrevételeiket, kíván-
ságaikat a beruházókkal. 
Ezeknek összeegyeztetése 
után az illetékes hatóságok 
megadják az engedélyt, 
amelynek alapján a jövő év 

kiegyensúlyozottabb 
sát 

ellátá-

Dunaújváros között építendő második negyedében meg-

földgáz-táwezeték közigaz- kezdődik a nyomvonalon az 
• ,, „, „, árokásás és a csővek lefek-

gatási bejárását Ezzel el- ^ ^ a közigazgatási bejá-
kezdődött az országos fold- r 4 s alkalmával áz érdekelt 
gázhálózat egyik legfonto- városok, községek, állami 
sabb és leghosszabb építmé- gazdaságok, termelőszovetke-

• i j-i ii--]- zetek közül több jelentett: 
nyeneK, a aei-auocu mmgazr. ^ h o g y S 2 e r e t n e a gerir.c-
a Dunántúlra szállító gerinc- vezetékből leágazást építtet-
vezetéknek a megvalósítása, nt és ilyen módon részesülni 

a korszerű, olcsó tüzeló-Az eljárás részvevői az 

Országos Kőolaj- és Gázipari 
anyagból. A Békés megyei 
Kardoskút község földgáz-

fes, Csongrád, Kiskunfélegy-
háza. Kecskemét, Kunszent-
miklós, Dömsöd, Adony, 
Rácalmás vonalán jut el 
Dunaújvárosba, közben ke-
resztezi a Tiszát, a Kis-Du-
nát és a Nagy-Dunát Első-
sorban a Dunai Vasműnek, 
valamint Dunaújváros lakó-
házainak szállítja majd a 
földgázt de ellátja a felso-
rolt közbeeső varosokat is. 
a községek közül pedig azo-
kat amelyeket az országos 
energiagazdálkodási hatóság 
az energiaellátási tervben 
erre kijelöl. 

Az olajterv rajzasztalain 
már készülnek a kardoskút— 
dunaújvárosi földgáz-távve-
zeték tervei. Az 1985. máso-
dik negyedében kezdődő 
építkezés 1900-ban fejező-
dik be. 

Később a vezetéket Duna-

Megválasztották 
a KISZ-kongiesszus 

küldöttségét 
A KISZ megyei küldött- megválasztották az ifjú kom-

értekezleteivel befejező- munisták 670 kongresszusi 
dött az ifjúsági szö- küldöttét A december ll-én 
vétség decemberi kong- összeülő tanácskozásra. A 
resszusát előkészítő több kongresszusi küldötttek min-
mint kéthónapos esemény- denütt a legkiválóbb ifjú 
sorozat Októberben és no- szakemberek, középiskolások 
vemberben újjáválasztották és egyetemisták, valamint 
az Ifjúsági szövetség több falusi fiatalok közül kerül-
mint 21 000 alapszervezeté- tek ki. A KISZ-szervezetek 
nek 120 000 vezetőjét, és a a legtöbb helyen ünnepélye-
KISZ járási, várasi és buda- sen búcsúztatják majd kül-
pesti kerületi, valamint bu- dötteiket 
dapesti és megyei bizottsá- A megújhodott alapszer-
gát. Valamennyi fórumon vezeti vezetőségek és városi, 
sokoldalú véleménycsere járási, kerületi, illetve me-
zajlott le az elmúlt négy év gyei bizottságok már mun-
murikájáról, s a következő kához kezdtek, összegezik a 
hónapok feladatairól. Az taggyűléseken, illetve lcül-
alapszervezeti taggyűléseken döttértekezleteken elhang-
mintegy 780 000 fiatal vett zott észrevételeket, indítvá-
részt, s közülük 80 000-ren nyekat és összeállítják új 
kértek szót A véleménycse- "munkaprogramjukat Az 
rében elhangzott észrevéte- üzemekben dolgozó KISZ-
lek és javaslatok felölelték ^ ^ e 2 z e l egyidejűleg sok 

S y i t e S T " ^ ^ l y ü t t kongresszusi műsza-

A küldöttértekezleten kot tartanak. (MTI) 

n mezőgazdasági gépalkatrészliiány 

Az alkatrészellátási zava-
rok bonyolult kérdésének 
egyik részét rendezi a föld-
művelésügyi miniszternek az 
a napokban kiadott utasítá-
sa, amely egyes mezőgazda-
sági gépalkatrészek és szer-
kezeti egységek vásárlását 
cseredarab beszolgáltatásá-
hoz kötötte. A cseredarab-
beszolgáltatási kötelezettség 
azokra az alkatrészekre és 
szerkezeti egységekre vonat-
kozik, amelyek a tapasztalat 
szerint általában még fel-
újíthatók. Az utasítás végső 
soron tehát megteremti az 
értékes és nehezen besze-
rezhető alkatrészek és szer-
kezeti egységek szervezett 
felújítását lehetővé teszi az 
alkatrész-készletek célsze-
rűbb felhasználását, s ezzel 
együtt az ellátási zavarok 
enyhítését. 

A miniszteri utasítás 1964. 
december 1-én lépett életbe. 
Az illetékes kereskedelmi 
szervek ettől kezde csak 
komplett és letisztított cse-
redarab ellenében szolgáltat-
hatnak ki — többek között 
— motorforgattyútengelye-
ket, motorblokkokat, sebes-
ségváltó-házakat, hengerfe-
jeket, hengerperselyeket, du-
gattyúkat, dugattyú-csapsze-

geket, víz- és ölajhútőket 
Felhatalmazta a miniszteri 

utasítás a mezőgazdasági el-
látó trösztöt arra is, hogy 
amennyiben szükséges, bár-
milyen alkatrész vásárlását 
hasonló feltételekhez köt-
heti. A változást természe-
tesen előre be kell jelente-
nie. Kimondja az utasítás 
azt is, hogy a kijelölt üzem 
minden arra alkalmas alkat-
részt köteles felújítani. 

A felújított alkatrészek 
forgalmazásával és árával 
kapcsolatos problémákat egy, 
a közeljövőben megjelenő 
újabb utasítás szabályozza 
(MTI) 

gyűjtő és elosztó állomásáról újvárostól meghosszabbítják 
kiinduló vezeték Csongrád, Székesfehérvárig, majd Kar-
Bács, Pest és Fejér megyén doskúttól megtoldják kelet 
át 26 város, illetve község felé, Békéscsabáig és Gyu-
ér intésé vel, Orosháza, Szen- iáig. (MTI) 

Uj óvodák főleg lakótelepeken 
épülnek 

A szakemberek összeálli- dai helyek igénybevételével 
tották a művelődésügy 1965. azt szeretnék elérni, hogy a 
évi fejlesztési és beruházási 3—G éves gyermekeknek 
tervjavaslatát. Ebben a töb- csaknem 50 százalékát hé-
bi között célul tűzték ki a lyezhessék el óvodában. Üj 
következő esztendőre: A óvodák elsősorban ott épül-

rendelkezésre álló anyagi n t k> a h o 1 nagyobb lakásépít. 
eszközöket elsősorban a már kérések vannak folyamatban, 
megkezdett építkezések, be- A mezőgazdasági vidékeken 
ruházások folytatására, ille- a kisgyermekes szülök gond-
tőleg befejezésére összponto- jain továbbra is az idény-
sitják. Számítások szerint a _ , „_, ... . , , , , . 
jövő évben az óvodáskorú n a p k o : J o t t h o n h á l o Z 3 t í e n n ' 
gyermekek száma tovább tartásával, fejlesztésével 
csökken. A felszabaduló óvo- Igyekeznek enyhíteni 

Ahol Szeged fényeit gyújtják 
A DAV Kossuth Lajos su- dul három irányban tovább formátor állomásával és h a 

gárúti üziemegységének por- az utasítás Újszeged, Alsó-
tósfülkéjének falán kapcso-
lótábla. Néhány jelzőlámpa, 
egy órához hasonló szerke-
zet, és egy kapcsoló. 16 óra 
35 pei-c. A tábla felől katta-
nás hallatszik. A telefonke-
zelő hátrapillant, aztán nyu-
godtan végzi tovább a mun-
káját. Valamennyi jelző-

és Felsőváros felé. Mintegy 
nyolcvan kapcsolót vezényel 
ez a központi „villanykap-
csoló". Alig telik el 8—10 
másodperc, kigyulladnak a 
lámpák, jelzik, hogy minden 
kapcsoló „teljesítette a 
rancsot". 

a Pulcz utcában üzemzavar 
van, akkor is működik a 
kapcsoló. 

— Nemcsalt a kő/világi tás 
ki- és bekapcsolását auto-
matizáltuk. Részfeladatokat 
te automaták végeznek. Pél-

pa- dául ha nyáron megvilágít-
juk a szökőkutat, egy szer-

S mi történik akkor, ha kezet azonnal kikapcsolja 
lámpa kigyulladt, Szegeden az idő nem alkalmazkodik a Móra pa-ki lámpákat Éjjel 

* | " közvilágítási naptárhoz, ha- 11 óra után pedig automata 
roarább sötétedik, vagy ké- csökkenti a világítást Ak-
sőbb virrad? kor már kihalnak az utcák, 

— Abban az esetben egy nincs szükség az erős fényre! 
kézi kapcsolóval gyújtják föl 16 óra 35 perc, a portás-
Szeged utcáin 3 villanyokat, fülke falán levő túb'a felől 

ötezer világító testet kap- kattanás hallatszik. Műkö-
csol be nap mint nap a kis désbe lép Szeged közvilágí-
szerkezet Aramát a Pulcz tási villanyórája, s a számla 
utcai trafóházból kapja. De havonta 2 millió 500 ezer—3 
gondoltak arra is, ha vélet- millió forint 
lenül elromlik ez a trafóház, Már csak az idősebbek 
akkor se maradjon sötétben emlékeznek a gázlámpa 
a váras. Összeköttetést tó- gyüjtogatókra . . . 
remtettek a kórház transz- jc. A. 

(Somogyiné íelv.) 

Az idén vezették be a kisteleki gimnáziumba a vetített-
képes előadásokat. A szakos tanárok magyarázata mel-

lett igen jó segítőtárs a földrajzi Ismeretek elmélyítésében. Az idén — többek között 
a z egyiptomi piramisokkal, afrikai tájakkal és lakóival, ausztráliai benszülőttek-

kej ismerkedtek meg a tanulok vetített képek segítségével. 

JÓ SEGÍTŐTÁRS 

minden utcában égnek a 
közvilágítási lámpák. 

1920-ban a villanyvilágítás 
hőskorában 50 ember indult 
alkonyatkor a város utcáira, 
hogy a kapuk alatt elhelye-
zett kis kapcsolókkal fel-

j gyújtsák á város fényét. 
1910-ben központosították a 
közvilágítás kapcsolását, s 
azóta mindig azon fáradoz-
nak, hogy egyszerűbbé, job-
bá tegyék. Ma már a por-
tásfülkében hallatszó kis 
kattanás jelzi, hogy önmű-
ködően felgyulladtak Szeged 
fényei 

— Hogyan működik ez a 
kapcsoló? 

— Teljesen automatikusan 
válaszolt Varga János üzem-
vezető. 

S a helyettese Gazdag Já-
nos mái- magyarázta is. 

— A közvilágítási naptár 
szerint beállítjuk az órát, s 

' amikor elérkezik a villany-
gyújtás ideje, az óra auto-
matikusan bekapcsolja a 
központi kapcsolót. Innen a 
kapcsoló távvezérléssel uta-
sítást ad a központi transz-
formátor háznak onnan in-

A partizénbarcok emlékeinek 
gyűjteménye 

A Magyai1 Partizánszövet-
ség Országos Központjában 
a napokban fejezték be an-
nak a gyűjteménynek az 
összeállítását, amely a máso-
dik világháború alatti buda-
pesti antifasiszta ellenállási 
és partizánharcokról nyújt 
tájékoztatást A dekumen-

épületeket, objektumokat és 
egyéb helyeket, amelyekhez 
jelentősebb ellenállási és 
parti zár*harcak fűződnek. 

Hasonló jellegű összeállí-

tás készül a második világ-

háború idején vidéken le-

zajlott ellenállási és partte 
turo felsorolja azokat az rénharcokiól is. 


