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Rendőrség megszállta 
„Feltámadás várost" 

Letartóztatták a szegények 
menetének vezetőjét 

Terven felül: 

olajkút Moszkvában 
Ű.iabb sikert értek el a 

szegedi szénhidrogén-meden-
ce kutatói. Az elmúlt évinél 
nehezebb és nagyobb kuta-
tóprogramot kitűnően haj-
tották végre: a szegedi kő-
olajfúrási üzem jóval július 
elseje előtt teljesítette első 
téléves feladatát A kiemel-
kedő eredményről tegnap 
Hingl József, a szegedi kő-
olajfúrási üzem vezetője tar-
tott tájékoztatót. Közölte, 
hogy nem egészen hat hónap 
alatt összesen 97 ezer 276 
métert fúrtak, július elsejé-
re elérik a 106 ezer 775 mé-
tert 

Az olajbányászok áldoza-
tos munkájával négy kúttal 
több készül az első félév vé-
géig. s ez 9 ezer méteres rá-
adásnak felel meg. Sikerült 
áthidalni az anyaghiányból 
származó nehézségeket; az 
elmúlt évben kikísérletezett 
új technológia jól vizsgázott 
A kutatófúrásoknál a szoká-
sosnál lényegesen nagyobb 
terhelést, úgynevezett sú-

lyosbító csöveiket alkalmaz-
nak. Az új megoldás segít-
ségével a 2 ezer 150 méter 
mélységű kutakat harminc 
nap helyett átlag 22—23 nap 
alatt mélyítette az üzem. Sőt 
rekordok is születtek: az 
RD 14, valamint az RD 27-
es berendezések — Tóth 
Gyula és Horváth Lajos fő-
fúrómesterek brigádjai — 
ugyanezt a munkát 17—18 
nap alatt is elvégezték. Az 
üzemhez ezúttal Orosházáról 
újabb fúróegység érkezett, 
amellyel a szegedi medencé-
ben 21-re nőtt a kutatóbe-
rendezések száma. Az Algyő 
29 -es fúrási ponton nagy 
mélységű kutatás kezdődött 
— itt 3 ezer 500 méteren 
túlra hatolnak majd, vala-
mennyi előforduló tárolóré-
teget megvizsgálnak. A sze-
gedi kőolaj fúrási üzem kö-
rülményei jelentősen javul-
tak, az özem nagyobb önál-
lóságot kapott az alapbér 
megállapításában és felhasz-
nálásában. Kialakult a meg-

felelő szakembergárda, létre-
jött a technológiai csoport. 
Azelőtt Szolnokon készítet- , ... . _ 
ték el a kutatás technológiai ; z e t t a Vietnam, Demokrati-

i kus Koztársasag kormány-

Hétfőn Moszkvába érke-

terveit, most ezt helyben 
csinálják. 

A szegedi üzem központjá-
ban új URH-állomást és an-
tennát építettek, amelynek 
segítségével gyorsabban lép-
hetnek érintkezésbe a szak-
emberek — mint a telefon-
nal. A több mint húszméte-
res antenna, a gépkocsikban, 
valamint a fúróberendezése-
ken elhelyezett rádiók már 
működnek. 

Hingl József azt is elmon-
dotta, hogy jól halad a mun-
kásszálló építése. Előrelátha-
tólag az 1963-as bányásznap-
ra az utolsó épületrészt is 
birtokba vehetik az olajbá-
nyászok. Tovább javult a 
szociális ellátás is: nemrég 
üzemorvos kezdte meg ren-
delését a dorozsmai telepen. 

M. L 

küldöttsége. A küldöttséget 
) Le Thanh Nghi, a Vietnami | épített 
I Dolgozók Pártja Politikai 
: Bizottságának tagja, a kor-
j mány elnökhelyettese veze-
ti. 

Új vonások 
az idegenforgalomban 

Hétfőn — magyar idő sze-
rint — a kora délutáni órák-
ban rendőrök és nemzeti gár-
disták hatoltak be a „Feltá-
madás városba", az amerikai 
szegények deszkából és sátor-
ponyvából összerakott bójé-
városába, hogy érvényt sze-
rezzenek a korábban kiadott 
távozási ultimátumnak. 

Az acélsisakos, párnázott 
zekét viselő rendőrök könny-
gázgránátokkal és más harci 
felszereléssel érkeztek a 
helyszínre, s bódétól-bódéig 
haladva min;egy 70 személyt 
vettek őrizetbe. Eddig meg 
kiderítetlen okokból tűz ütött 
ki a gyúlékony anyagokból 

sátortáborban. A 
nagyfokú zűrzavarban a 
rendfenntartó alakulata* 
tagjai hangszórókon harsog-
ták a kiürítési parancsot. 

Az akciót gondosan, akkor 
hajtották végre, amikor a 
szegények, Abernathy tiszte-
letesnek, a meggyilkolt King 
lelkipásztor utódjának veze-
tésével előbb aföldművelés-
ügyi minisztériumhoz, majd 
a Capitóliumhoz vonultak. 

A menet, felérve a Capitó-
lium-dombra, — ahol a 
kongresszus ülésezik —, ro-
hamrendőrséggel találta 
szemben magát. Két detektív 
Albernathy tiszteleteshez lé-
pett és letartóztatta. Hason-
ló sorsra jutott több más kö-
vetője is. Az őrizetbe vette-
ket, akik az amerikai nyo-
morgók sorsának enyhítésé-
ért kívántak szót emelni, 
rabszállító gépkocsiba tusz-
kolták s a körzeti rendőr -
őrszobára szállították. 

A francia választások 
Elhamarkodott dolog len-

ne a francia választások el-
ső fordulójából tanulságosan 
messzemenő következtetése-
ket levonni. A gaulleisták és 
szövetségeseik 5,92 százalé-
kos szavazatnyeresége azon-
ban mégis utal azokra a po-
litikai cselszövésekre, ame-
lyek eléggé zavaros helyzetet 
teremtettek ahhoz, hogy a 
választók nagy százalékát ki-
tevő francia kispolgár elve-
szítse fejét és jobbra orien-
tálódjék. 

A tábornök-elnök a vá-
lasztási küzdelemben minden §: 

- i 

Az iskolai szünidő kezdete 
óta Csongrád megye mind-
két határátkelő helyén 
emelkedett az átutazó turis-
ták száma. Az idei idegen-
forgalom elsó tapasztalatai 
közé tartozik, hogy sokkal 
több a családostól látogatók 
száma, mint más években. A 
szülők többsége a tanuló 
gyerekek szabadidejéhez ter-
vezte saját nyári szabadsá-
gai is, s most a kánikula be-
köszöntével hirtelen benépe-
sültek a határállomások. 

Az előző évekhez képest a 
legnagyobb változást az je-
lenti helyi idegenforgal-
munkban, hogy a megyén át 
most már két szomszédos 
Szocialista országba, illetve 
országból lehet utazni. A 
Jugoszlávia felé igyekvő ha-
zai és külföldi — köztük 
egyre több nyugati — turis-
ták a megszokott „kitapo-
sott úton", Röszltén át hagy-
ják el hazánkat. Szegeden 
mostanában a tavalyihoz ha-
sonló számú jugoszláv gép-
kocsit látni. A lassan lezá-
ruló első félév határforgalmi 
adatai azt mutatják, hogy a 
röszkei határt átlépők száma 
közel kétszerese lesz 1967. 
első félévenek. 

A magyar—román határon, 
Nagylaknál harmadik hó-
napja, hogy gyalogosan és 
személygépkocsival at lehet 
lepni. Az első hetekben főleg 
határmenti rokonlátogatá-
sokból állt az idegenforga-
lom, május közepe óta azon-
ban már jóval kiterjedtebb. 
Egyelőre még nagyobb ará-
nyú a tőlünk Romániába me-
nők száma. Ezen belül első 
helyen állnak a magyaror-
szági kiutazók, azután a nyu-
gati turisták, majd a Cseh-
szlovákiából. Lengyelország-
ból, az NDK-ból utazók kö-
vetkeznek. Júniusban már 
háromszorosára emelkedett 
a nagylaki átkelők száma a 
megnyitást követő első hó-
nap forgalmához képest. A 
forgalom emelkedését ked-
vezően befolyásolja. hogy 
mar ezep a halarátkelö he-
lyen is é.i.iel-nappal hozzá le-
hel jutni a vízumhoz, s mű-

kötfik a valuta beváltó szol-
gálat is. Várható, hogy jelen-
tősen nő a Romániából ha-
zánkba utazók száma a kö-
zeljövőben, erre mutat a 
Carpatia román idegenfor-
galmi hivatal és a román au-
tóklub érdeklödese. A ha-
sonló magyarországi partne-
rekkel erősödő kapcsolat első 
konkrét eredménye, hogy 
szervezetten kívánnak ven-
dégeket küldeni a Szegedi 
Ünnepi Hetekre. 

Természetes, hogy a helyi 
idegenforgalom fejlődését se-
gíti az ezzel foglalkozó szer-
vele, utazási irodák reklám-
propagandája. Etekintetben 
is van előrehaladás az elő-
ző évekhez képest. Az 
IBUSZ, a Volán, az Idegen-
forgalmi Hivatal ismertető 
kiadványai már nem csuprán 
a belföldieket vonzza Sze-
gedre és Csongrád megyébe. 
A leporellók, térképpel ellá-
tott tájékoztatók, röplapok 
valamennyi szocialista or- I 
szág és csaknem minden eu- j 
rópai kapitalista állam turis- I 
ta irodain útbaigazítást ad-
nak a turistáknak. 

A kezdetén vagyunk az 
idei turizmus csúcsidőszaká-
nak. Megyei és városi vezető 
szervek is többször foglal-
koztak mostanában az ide-
genforgalom emelése fettéte-
leinek fejlesztésével. Előké-
születek történtek, hogy Sze-
geden kívül Makón, Hódme-
zővásárhelyen, Szentesen, 
Csongrádon és a tájjelegü 
községekben is több hazai és 
külföldi turistát fogadjanak 
az idén. mint tavaly. Ezzel 
tulajdonképpen enyhülnek is 
a szegedi elhelyezési, ellátá-
si gondok, ugyanakkor meg-
ismerhetővé válnak a megye 
más, sajátos területei, hely-
ségei, nevezetességei. A nem 
elegendő szállodai férőhelyen 
kivül ezért több ezer, elhe-
lyezésre alkalmas szállást 
szerveztek a fizető vendég-
szolgálat útján: A kereskede-
lem és a vendéglátóipar épp- ; 
úgy felkészült a nyárra várt I 
négyszázezer vendég fogadá- j 
sara, mint a kulturális és 

szórakoztató intézmények. 
Felújított, az árufogyasztás-
ra jobban berendezett stran-
dok, alkalmi szolgáltatások is 
várják a turistákat. 

Mindez azt a célt szolgál-
ja, hogy az idén még egy el-
határozás megvalósulásával 
gazdagodjék idegenforgal-
munk. Azzal ugyanis, hogy a 
külföldről érkező vendégek 
többsége töltsön el Szegeden 
és a megyében néhány na-
pot, ne csak átutazzon itt. 

K. J. 

jobboldali erő előtt megnyi 
totta politikai táborának ka-
puit. Választási jelszava min-
denekelőtt a kommunistael-
lenesség volt 

Miközben a trockista, 
I anarchista diákcsoportok és 
j más provokátor elemek ut-
| cai csatákat rendeztek és 
égő autók lángjával vílágí-

' tották ki a Quartier Latint, 
1 De Gaulle Franciaország 
közrendjének és nyugalmá-
nak első számú őrzőjeként 
letszelgett, s a baloldalt 
igyekezett felelőssé tenni az 
eseményekért, mélyen hall-
gatva azok igazi okairól, a 
többi közt a szociális helyzet 
általános romlásáról. Ez a 
póz sokakat megtévesztett. 

A Francia Kommunista 
Párt nem hagyta provokálni 
magát. Semmiféle közösséget 
nem vállalt a rombolókkal. 
Elsősorban az FKP és a párt 
által támogatott CGT szak-
szervezeti szövetség helyes 

magatartásának tulajdonít-
ható, hogy a nagy sztrájk, a 
tízmilliós népmozgalom min-
denütt elérte célját. A fran-
cia nagytöke meghátrálásra 
kényszerült és a munkásság 
kivívta követeléseit. Ez a 
győzelmes harc megerősítet-
te a kommunistákba vetett 
bizalmat. Az FKP kisebb — 
kétszázalékos — szavazat-
veszteséggel lényegében 
megtartotta hadállásait: 
akárcsak tavaly, most is 
minden ötödik választó a 
kommunistákra szavazott. 

A választás végeredményét 
az egy hét múlva következő 
második forduló dönti el. Ek-
kor kell életbe lépnie a kom-
munisták és a baloldali szö-
vetség választási egyezmé-
nyének, miszerint bármelyik 

Waldeck Rochet, a Francia pórt visszavonja jelöltjét, ha 
Kommunista Párt főtitkára úgy látja, hogy a másiknak 
a franciaországi parlamenti nagyobb esélye van a jobb-
választások első fordulójá- oldal képviselőjével szem-
ban leadja szavazatát. ben. 

A képviselőcsoport 
ülése 

Tegnap délelőtt ülést tar-
tott Szegeden a Csongrád 
megyei országgyűlési kép-
viselőcsoport. Katona Sán-
dornak, a képviselőcsoport 

• : 

sfíMír 

MÁSODVETÉSEK. A száraz, aszályos időjárás nem kedvezett a takarmánynövények-
nek. Azokban a közös gazdaságokban, ahol locsolni tudják a területet, egyre-másra 
hasznosítják a tarlókat, másodvetésként termesztenek burgonyát, káposztaféléket és 
zöld takarmányokat. A szegedi járásban különben is hagyományos a tarlóburgonya, s 
ezen a nyáron még inkább szükség van a lehetőségek kihasználására. Pusztaszeren. 
Domaszeken. Mihályteleken es. mint képünk is mutatja, Forráskúton. a Haladás Ter-

melőszövetkezetben a kalászos lekerülése utan azonnal hasznosítják a tarlót 

vezetőjének tájékoztatója 
alapján megvitattak a kép-
viselői munka időszerű kér-
déseit és feladatait. Ezt kö-

vetően dr. Pataki Antal, a 
megyei tanács vb tervosztá-
lyának vezetője tájékoztatta 
a megjelenteket Csoqgrád 
megye városainak gázellátá-
sáról és a fejlesztés prog-
ramjáról. A napirendhez 
Arvai József, a Szeged m. j. 
városi tanács vb elnökhe-
lyettese, valamint Jurátovics 
Aladár, a szegedi üzem ve-
zetője mondott kiegészítőt. 

A városok mellett a köz-
ségek is bekapcsolódhatnak 
a vezetékes gázellátásba. 
Egyelőre azonban meg csak 
Üliésen van vezetékes gáz, 
bár a fogyasztók száma ké-
vés. A jövő útja. hogy a 
gáz a kis községekbe épp-
úgy mint a víz, társulás út-
ján jusson el. Erre van is 
példa, hiszen Algyőn, Tá-
pén és Kiszomboron már 
végeznek gazdaságossági 
számításokat, mely alapján 
a lakosság és a gázszolgálta-
tó vállalat dönthet a társu-
lás megalakításáról. Ennél 
olcsóbbnak látszik a pro-
pán-bután gáz biztosítása a 
kisebb községekben. Ezt 
segítené elő az újabb csere-
telepek kialakítása a meg-
levő tíz mellett: a tervek 
szerint Algyőn, Csanyte le-
ken, Bokroson és Röszkén. 

A megyei képviselőcso-
port ülésén szó esett a ve-
zelekes gáz fogyasztói árá-
ról is. a lakosság, a válasz-
tók észrevételei alapján. Az 
ülés befejezése után a kép-
viselőcsoport ellátogatott az 
algyői olajmezóre. 


