
Kállai Gyula elvtárs 
Csongrád megyében 

(Folytatás as 1. oldalról.) 
megnyitó beszédében, hogy 

után megtekintették a kol-
légiumot, a lakószobákban 

az Orvostudományi Egyetem maguktól a kollégistáktól 
rendkívül sok segítséget ka-
pott a kormányszervektől, a 

kértek véleményt ú j ottho-
nukról. A négyemeletes épü-

párt és a tanács helyi veze- létben négyszemélyes szó-
tő testületeitől az ú j kollé- bákat alakítottak ki, ügyes 
gium megépítéséhez, amely és praktikus elrendezésben, 
a régi Jancsó-kollégiumot kitűnő beosztással. Külön 
helyettesíti. Köszönetét fe- tanulószobák, könyvtárszo-
jezte ki ezért az álodzatos bák, társalgó teszik kényei-
támogatásért és a tervezők, messe a kollégiumot Kállai 
építők fáradozásáért. Ez- Gyula és dr. Szabó Zoltán 
után dr. Szabó Zoltán adta kérdéseire az egyetemisták 
át rendeltetésének az ú j kol- egyöntetűetn úgy nyilatkoz-
légiumot Beszédében emlé- tak, hogy kitűnő és kényel-
keztetett arra, hogy az or- mes otthont kaptak. Kállai 
voshallgatóknak 30—35 szá-
zaléka lakik már kollégium-
ban országosan, de Szegeden 
ez az arány még magasabb: 
az ú j kollégiummal a hali-

elvtárs pedig a vendégkönyv 
első lapján így fogalmazta 
meg a kollégistáiknak jókí-
vánságait: „ . . . Kívánom, 
hogy a kollégium nemcsak a 

iatoknak már 46 százaléka hallgatóknak, hanem az or-
jutott kényelmes, mondern vostudománynak is igazi 
otthonhoz. Az épületet az otthona legyen. Hallgatói 
egyetemi tanács nevében dr. úgy készüljenek fel az élet-
Tóth Károly vette át, a 222 
kollégista nevében pedig dr. 
Annus János, az orvosegye-
temi KISZ-bizottság titkára. 

A vendégek az ünnepség 

re, hogy hatékonyan szol-
gálhassák majd népünk 
egészségvédelmét, s az or-
vostudomány további fej-
lődését". 

Olajmunkások kőzött 
Délutáni programjában Innen a 83-as fúráshoz ve-

Kállai elvtárs a szegedi zetett az út. Kállai elvtárs 
„olajiparral" ismerkedett. A itt földire talált Szabó János 
kőolajfúrók dorozsmai köz- főfúrómestar személyébei* 
pontjában dr. Komócsin Mi- aki a Hajdúságból „szórma-
hály elvtárssal, a megyei zott" ide, s ma is „kétlaki" 
pártbizottság titkárával és életet él —kéthetenként uta-
Ferjési László elvtárssal ér- zik haza és vissza. Örömmel 
kezett. Az egyik barakképü- újságolta, hogy július 1-től 
letben dr. Dank Viktor, az már rövidített munkaidőben 
OKGT vezérigazgató-helyet- dolgoznaik. s így több és jobb 
tese és Mezőst József, ser. alkalom kínálkozik majd a 
Alföldi Kőolajfúrási Üzem család meglátogatására is. 
igazgatója köszöntötte, m a j d Szabó János brigádja már 
Somfai Attila főgeológus és négyszer nyerte el a szocia-
Jurátovics Aladár, a kőolaj- lista címet, így aztán Kállai 
termelési üzem szegedi te- elvtárs az első szóra szíve-
iepének vezetője ismertette sen üzent munkatársainak a 
a kutatás történetét, a továb- brigádnaplóban, sok sikert 
bi kutatási és termeiért el- kívánt, sok üdvözlettel. 

II jó munka elismerése 
Vasöntöde: 

É/üzem címw vándorzászló 
Az öntöde Vállalat — és cím birtokosa. Az elmúlt év- ben javult az öntöde ered- ' 

ennek szegedi üzeme — jó ben gazdasági eredményeivel ménye. Az előző évvel szem-
munkájával elnyerte a meg- az első helyet szerezte meg ben 0,4 százalékkal csökkent 
tisztelő élüzem címet. Teg- az Öntöde Vállalat vas- a selejt, s ez 16 tonna jó 
nap ebből az alkalomból öntő üzemei között; meg- minőségű öntvénynek felel 
ünnepséget tartottak a sze- előzte a soproni, a komáromi, meg. A munkások erőfeszi -
gedi öntöde kultúrtermében, a mohácsi, az egri, a sorok- tései nyomán az üzemben 8 
Mándoki János, az üzem sári és a kisvárdai gyáregy- millió forint nyereséggel dol-
pártt i tkára mondott beszé- sóget, valamint a motorönt- gozott 1967-ben — várako-
d e t Az MSZMP Szeged vá- vény-gyárat Kiemelkedő tel- záson felül mintegy más-
rosi bizottsága nevében Ba- jesítményével, a lendületes fél millió forint többletnye-
log István, a párt-végrehaj- munkaverseny mozgalom reségget ért el. Csökkent a 
tóbizottság tagja, a pártbi- segítségével a szegedi vas- balesetek száma, megszilár-
zottság osztályvezetője és öntöde véglegesen elnyerte dult a munkafegyelem. 
Bajkai Árpád, az Öntöde a vállalati munkaverseny Mindezek alapján lehetővé 
Vállalat vezérigazgató-he- legjobbjának felajánlott vö- vált, hogy a vasöntöde a 
lyettese köszöntötte a dolgo- rös vándorzászlót is. Az ön- második félévben áttérhetett 
zókat Ezután Bódi László, a töde sikere annál nagyobb, a rövidített munkaidőre. 
szegedi vasöntöde igazgató- mivel termelése mellett az Az élüzemavató ünnepsé-
ja számolt be az elmúlt év elmúlt évben sikeresen va- gen Bajkai Árpád nyújtotta 
munkájáról, az üzem feluda- lósította meg korszerűsítési á t Bódi Lászlónak a cím el-
tairól. Az ünnepségen ott feladatait; az üzemben 52 nyerését tanúsító oklevelet, 
volt Vince Antal, a n i . ke- millió forintos rekonstrukei- valamint a szocialista mun-
rületi tanács elnöke is. ót hajtanak végre. A beru- kaverseny első helyezettjé-

A szegedi vasöntöde kü- házás tervezői eredetileg a nek járó vörös vándorzász-
lönösen szép sikert é r t el termelés csökkenésével szá- ló t Négyen kiváló dolgozó 
1967-ben. Alapítása, 1949 moltak, ehelyett azonban oklevelet kaptak, 65-en ré-
óta először lett az élüzem úgyszólván minden tekintet- szesültek pénzjutalomban. 

Tápéi Háziipari Szövetkezet: 

Kozmosz— 
217 és 218 

A Szovjetunióban szerdán 
földkörüli pályára bocsátot-
ták a Kozmosz—217 jelzésű, 
majd csütörtökön a Kozmosa 
—218 jelzésű mesterséges 
holdat (MTI) 

gondolásokat It t tudhat tuk 
meg, hogy már 67 olaj és 21 
gáricút termelőképes, de a 

Az olajkútnál a termelés 
jövője még csak sejlik — a 
2-es számú tankállomásnál 

termelés csak 1970 körül azonban már hatalmas tar-
bontakozik ki igazán, ami-
kor az algyői kutak az or-

tályokban csurog a kutak 
kincse, s vezetékeken fut a 

szagos termelésnek mintegy város felé a gáz. Itt is el-
55 százalékát adják olajból, telt jó félóra az olajmunká-
33 százalékát gázból. Idén sok között, akik élénk be-

Országos eIso 
Messze földekre eíjut az tak. az első helyezést, de forint termeléssel zárták az 

ügyeskezű tápéi emberek akkor még más csoportos!- esztendőt Ebből 7 millió fo-
kezemunkája, be jár ja a fél tásban versenyeztek és a ki- rint értékű áru külföldön világot. A gazdag hagyomá- váló szövetkezeti cím nem 
nyokon alapuló gyékény- járt együtt az országos első tolóit gazdára, 
szövés ú j formákkal, ú j szí- hellyel. 

Nagy Pál, a háziipari szö-

Országos értekezlet 
e Belügy-

minisztériumban 
Csütörtökön a Belügymi-

nisztériumban országos érte-
kezletet tartottak, amelyen 
megjelent Fock Jenő, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Miniszterta-
nács elnöke, Biszku Béla, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Központi 
Bizottság titkára, valamint a 
Belügyminisztérium vezetői, 
országos parancsnokai, a bu-
dapesti és a megyei rendőr-
főkapitányok. 

Az értekezleten Benkei 
András belügyminiszter érté-
kelte a minisztérium múlt 
évi munkájá t és megszabta 
az 1968-as esztendő felada-
tait. 

Több hozzászólás hangzott 
el. Felszólalt Fock Jenő, a 
Minisztertanács elnöke, s 
tolmácsolta a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt Központi 
Bizottsága, a forradalmi 
munkás-paraszt kormány 
üdvözletét. 

riekkel bővült. Eredményes 
munka ünneplésére gyűltek vetkezet elnöke a Budapesti 
össze tegnap Tápén a Ju- Nemez- és Rostfeldolgozó 
hasz Gyula Kultúrotthonban. Háziipari Szövetkezettől vet-

a d t e k a t a Tápéi Há- te át a vándorzászlót, amit 
~ """ természetesen idei szorgal-

mas, jó munkával szeretné-
nek náluk tartani. Nem fe-
ledkeztek meg a dolgozók-

zi ipari Szövetkezetnek 
elmúlt évi országos verseny 
győztesének — kosár-, fo-
násáru csoportban — a ki-
tüntető vándorzászlót, s a 
kiváló szövetkezeti címmel r ó 1 se™, hiszen 30 ezer fo-
járó oklevelet és 12 ezer fo- rint irtaimat osztottak ki 

a termelő beruházások érté-
vé 550 millión felül lesz. 

szélgető partnernek 
nyúltak. 

bizo-

Este a faluban 
igen íramos tempót „dik- mai napot is Csongrád me-

rattak" a vendéglátók teg- gyében tölti, Délelőtt részt 
lap Kállai elvtársnak. Hi- vesz a megyei képviselőcso-
szen délután 5 órára már port ülésén, délután pedig 
Zákányszékre várták. Fél Hódmezővásárhelyre lá togat 
hat is lett az érkezésből, pe-

rintot. 
Varró György, 

járási pártbizottság, 

közöttük. Tízen megkapták a 
a szegedi Szövetkezet Kiváló Dolgozó-

Rédl ja jelvényt, öten pedig a 
Ede osztályvezető helyettes Szövetkezet Kiváló Dolgozó-
az OKISZ, Révész Géza el- ja oklevelet 

Nem véletlenül esett nökhelyettes pedig a Ht -
SZÖV képviseletében jelent választás a tápéiakra. 
meg az ünnepségen. A ta- valyi éves tervüket 
valyelőtti esztendőben szin-
tén szép sikereket értek el 

százalékra teljesítették 
amíg 1966-ban 8 millió 

a 
Ta-
155 
és 

700 
a tápéiak az országos ver- ezer forint termeléssel, ad-
sengésben. Elismerést kap- dig tavaly 13 millió 412 ezer 

dig még így is sebtében kel 
lett elköszönni az olaj mun-
kásoktól. Zákányszékre Ró-
zsa István, Török László, a 
megyei tanács vb elnöke, 
Csapenszki István, a szegedi 
járási pártbizottság első 
titkára, Farkas István, a 
larási tanács vb elnöke, Ka-
tona Sándor, a Hazafias 
Népfront megyei bizottsá-
gának t i tkára is elkísérte. S 
a program itt igen gyors 
volt: alig mondta él kö-
szöntő szavait a tanácshá-
zán Tóth Szilveszterné vb-
elnök, országgyűlési kép-
viselő, máris indulni kel-
lett a Homokkultúna Tszcs 
majorjába, ahol Huszta Vin-
ce elnök mutatott meg min-
dent igazi alapossággal. 

A sötétedés vetett véget a 
tapasztalatszerzésnek és a 
beszélgetésnek. A falu la-
kosságával való találkozás 
azonban még csak ezután 
következett a művelődési 
háziban, amely tegnap este 
kicsinek bizonyult. Hamar 
híre ment ugyanis, hogy az 
országgyűlés elnöke mond 
tájékoztatót a legfrisebb ha-
zai és külpolitikai esemé-
nyekről. 

Így az este is a faluban 
érte a vendégeket, hiszen a 
gyűlés után is együtt maradt 
még Kállai elvtárs a zá-
kányszékiekkeL 

Az országgyűlés elnöke a 

A SÁNCOK „TITKA" 
Tudományos újdonságok — Tanácskozás az Alföld régészetéről 

A József Attila Tudomány- ján, kedden Selmeczi László így például az ungvári E. A. 
egyetem Ókortörténeti és szolnoki kutató előadása vál- Balaguri a Felső-Tisza vidé-
Régészeti Intézete, valamint totta ki a legnagyobb érdek- kének bron; 
a Móra Ferenc Múzeum há- lődést: beszámolója az új-
romnapos tudományos ülés- kőkori házépítés technoló- értékes ismeretekkel gazda-
szakot rendezett Szegeden az giájáról sok tudományos ú j - gította az Alföld múlt jának 
Alföld régészetéről. A teg- donsággal szolgált. A szer-
nap, csütörtökön délután vé- dán elhangzott referátumok 

és vaskori te-
lepüléseiről tartott előadása 

kutatóit. 
Külön meg kell említe-

get ért tanácskozáson a ha- közül V. Vadász Éva tatai nünk azt a szenzációsnak 
zai kutatók mellett külföldi régész tanulmánya foglal- mondható bejelentést, amely-
régészek is részt vettek: ér- koztatta főképp a résztvevő- lyel az újvidéki Nagy Sán-
tékes referátumával segítet- ket: az őskori klímaviszo- dor szolgált, Újabb földsánc-
te az ötödik alkalommal nyok meghatározásával lé- kutatások Vajdaságban cí-
megrendezett ülésszak mun- nyegében egy ú j vizsgálati mű beszámolójában közölte, 
ká já t többek között Walen- ágat dolgozott ki. A csütör- hogy magyar kutatókkal kö-
tin Weber drezdai, Jan töki felszólalások középpont- zösen sikerült megfejteniük 
Lichardus nyitrai, Eugen jában nagyobbrészt az avar az Alföld úgynevezett hosz-
Comsa bukaresti, Edvard kor és a honfoglalás kérdé- szanti sáncainak eredetét és 
Balaguri ungvári és Nagy sei álltak. A vita résztvevői szerepét. Ezeket a hosszan 
Sándor újvidéki kutató. az avar birodalom határát húzódó földsáncokat — ku-

A háromnapos megbeszé- igyekeztek meghatározni tatásaik szerint — a rómaiak 
lés sikeres munkát végzett, többek között. Nagy érdek- építtették a szarmatákkal, 
Legfőbb érdemeként azt em- lődés kísérte a nyíregyházi abból a célból, hogy — mint-
líthetjük meg, hogy mind a múzeum igazgatójának, 
hazai, mind a külföldi fel- Csallány Dezsőnek A Csa-
szólalók a legkorszerűbb nádok kincse című előadá-

egy elővédként — felfogják 
a római limesek elleni tá-
madásokat. A sáncok ugyan-

eredményekről számoltak be. sát is. amelyben a nagy- is mindenütt a római határ-
Többen ú j elméleteket, ú j szentmiklósi aranykincs tör- vonalak előtt húzódtak, s 
vizsgálati módszereket is is- ténetével kapcsolatban fej- azokkal párhuzamosan fut-
mertettek. Jellemző az ülés- tett ki egy igen érdekes vé-
szak modern jellegére, hogy leményt. 
azon a régészek mellett a 
társtudományok képviseleté- t é m á k h o z s z ó l t a k h o z z á > 
ben egy fizikus es egy agy-
sebész is részt vett. 

A tanácskozás első 

va képeztek egy hatalmas 
védősáncrendszert. Ez a ré-

A külföldi vendégek olyan gészeti felfedezés több vo-
natkozásban ú j megvilágítás-
ba helyezi a rómaiak szere-

amelyek saját kutatási ered- pét a provinciákon. 
- menyeikhez kapcsolódtak. a . l 

Küzdelem az aszállyal 
Szorgos munka a földeken 

Tavaly ilyenkor a belvíz- a Szegedi Járási, Városi 
zel vívtak kemény küzdel- Tsz-ek és Tsz-csoportok Te-
met a termelőszövetkezetek rületi Szövetségének ti tkára 
gazdái. Most pedig szinte elmondotta — lényegesen 
példátlanul kemény, fagyos kisebb károkat okoztak, mint 
tavaszi aszállyal kell meg- amilyenekkel kezdetben szá-
birkózniuk. Eddig az átla- molni lehetett. Már jól lát-
gos évjáratokhoz viszonyítva ható, hogy csak az úgyneve-
megközelítően mintegy 200 zett fagyzugos helyeken ri t-
milliméter csapadék hiány- kultak meg észrevehetően a 
zik a földekből. Olyan he- fák termései. Más helyeken 
lyeken is, ahol más években, a jelenlegi állapotok szerint 
áprilisban nagy kiterjedésű még mindig kifogástalan ter-
vízborítások voltak, most va- mésre számíthatunk, 
kondokok túr ják a talajt . A szakemberek azonban 

Forráskúton például a ho- minden tekintetben a leg-
moktalajok felszínén kedden nagyobb óvatosságra intenek, 
délben 38 fokos hőséget mér- ügy kell végezni a soron 
tek. Két méterrel magasab- következő talajmunkákat, 
ban pedig 33-at. Ez a hő- hogy lehetőség szerint meg-
mennyiség aratási kánikula- óvjuk a termőföldek jelen-
nak felel meg. Az időjárás i egi szegényes vízkészletét 
szeszélyétől az április 10— Gvomtalanítani kell a tala-
12-i zord, havas időjárást jókat még akkor is, ha vi-
követő hőségtől máris sokat SZOnylag kevés a gvomállo-
szenvednek a növények. Ami m á n y , másrészt pedig elő 
egyébként a kifogástalan ter- kell venni a hengert, a si-
més fettételeinek megterem- mítókat, s „zárjuk le" a ké-
tesét illeti: a tsz-ek és -cso- sőbbi vetésre, beültetésre 
portok gazdái részükről min- s z á n t t a la joka t 
dent megtettek. Május else- A m u t a t k o z ó rossz tavaszi 
leig lenyegeben az egesz s zálastakarrnánv-termésen 
szegedi járásban befejeződik a i aovetően m á ^ e g v eslt ie-
a kukorica vetése. (Tavaly a l a P v e t o e n m d I e s e t 1 e -
június közepén ért véget.) g e s e s o s m a J u s s e m t u d se-
Jeles munkát végeztek a gíteni. Ezért szükséges, hogy 
szövetkezeti gazdák gyümöl- az idén az űtszélek, árokpar-
csöseikben is. A hagyomá- tok füveit is óvjuk, s kettő 
nyos tavaszi gombabetegsé- időben betakarítsuk. A ko-
geknek most a nyomát se moly vízhiányon a szántó-
igen tapasztalhatjuk, s eb- területek egy részén most 
ben már a tavalyi sok-sok csak az öntözés segíthetne, 
permetezés is benne van. A tavaszi szárazság azonban 

Ilyen korán, mint az idén, felkészületlenül érte a gaz-
talán még sohasem sikerült daságok egy részét. Sok he-
befejezni a burgonya ülteté- lyen nem öntöznek még. ahol 
sét, a szőlő metszését, s a egyébként volna erre lehe-
kora tavaszi növények veté- tőség. A szegedi határban 
sé t A szövetkezeti gazdák és a járásban mintegy 8 ezer 
páratlan szorgalomról tettek kataszteri hold öntözhető te-
tanúbizonysógot. rület van. A szántóföldi nö-

A mostani meleg napok vényeket is öntözni kell. ahol 
előtti havazással kísért fa - lehetséges, nemcsak a zöld-
gyok — amint Bódi János, ségféléket. 

PÉNTEK, 
1968. ÁPRILIS 26. DÉL-MAGYARORSZAG 


