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Magyar kisüzemek 
telepítése 
Tanzániába 

Hazaérkezett az a szakde-
legáció, amely Békés Mik-
lósnak, a budapesti Gépipa-
ri és Műszeripari KISZÖV 
elnökének vezetésével több 
hónapot töltött Tanzániában. 

Küldöttségünk feladata 
volt, hogy tanulmányozza az 
afr ikai ország iparosítását 
elősegítő kisüzemek export-
jának lehetőségeit — mon-
dotta Békés Miklós. Júl ius 
végén ugyanis hazánkban 
já r t a tanzániai nemzeti fe j -
lesztési társaság vezérigaz-
gatója. C. G. Kahama, aki a 
társaság nevében javaslatot 
tett, hogy helyszíni tapasz-
talatok a lapján dolgozzuk ki 
országuk fejlesztésének át-
fogó programját . Amikor 
Afr ikában jár t a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa elnöke vezette magyar 
küldöttség — amelynek tag-
ja volt Rév Lajos, az OKISZ 
elnöke is —, Dar es Salaam-
ban tárgyal tak Jul ius Nye-
rere elnökkel, aki igen hasz-
nosnak tar tot ta Wz általa 
ismert magyar tapasztalato-
ka t és kifejezte • reményét, 
hogy kapcsolataink még 
szorosabbá válnak. 

A helyszíni tapasztalatokat 
összegezve a közeljövőben 

e lküld jük Tanzániába javas-
latainkat . Ezek ki ter jednek 
a magyar, ezen belül főként 
a szövetkezeti ipar által ja-
vasolt komplett kisüzemek 
—• például a mezőgazdasági 
eszközöket gyártó, továbbá 
könnyű-, f a - és vastömeg-
cikk-ipari komplett kisüze-
mek tervezésére és szállítá-
sára is. (MTI) — 

Szegediek 
a X. pártkongresszusról 

Egy olajbányász így vélekedett : „A hírközlő szervek 
jóvoltából az egész ország ott volt a kongresszuson. A 
párt tagok és a pártonkívüliek, tehát az egész nép ér-
deklődéssel figyelte az ország nagy dolgairól szóló vi-
tá t a politikai, társadalmi, gazdasági kérdésekről. A 
kommunisták véleményén osztozik a közvélemény, a 
pártkongresszus a legszélesebb néprétegek napi t émája 
lett.". 

fl kommunisták 
segítségével 

Ránk 
figyelnek 

az emberek 
„Megbeszéltük a kongresz-

szus eseményét, Kádár J á -
nos elvtárs megnyitó beszé-
dét együtt néztük a televí-

„A pár tnak úgy kell dol- Közismert, hogy egy-egy zióban" — fogad Szántai 
goznia, hogy a jövőben is építőipari vállalatnak bőven Istvánné, a Centrum Áru-
rászolgáljon a nép bizalmá- akad módja a „meggazda- ház párt i tkára, ma jd arról 
ra." Molnár Sándor, a Dél- godásra" — mi nem ezt beszél, ami a Centrum pár t -
magyarországi Építő Válla- aka r juk . A DÉLÉP gazda- tagja i t a legjobban megra-
lat pártbizottságának t i tkára ságosan működik, önállósá- gadta. 
idézi ezt a mondatot. gunkat a vállalati pár tbi - — A pártalapszervezete-

— Az építőmunkásoknak zottság, az alapszervezetek ken nem kevesebb múlik, 
a szó szoros értelmében épí- a r ra használják, hogy a mint az, hogy az emberek 
teni kell az országot. Leg- társadalom gondjain a köz milyen véleményt alakí ta-
nagyobb gondjuk mindig is érdeke szerint enyhítsünk, nak ki a kommunistákról , 
ez volt. A számos más, ta- Örömmel mondhatom, hogy Ha nap mint nap becsüle-
lán csábító gazdasági lehe- az építőmunkások legjobb- tes helytállást, életszemléle-
tőség közepette erre a leg- jai, pár t tagja ink évek során tet, tisztelni való magatar -
fontosabbra összpontosítot- megbecsülést szereztek tö- tást látnak, ebből tu la jdon-
iak. A DÉLÉP-re hatalmas rekvéseinknek, s így a leg- képpen egész pár tunkra kö-
munka vár az elkövetkezen- jobb előfeltételekkel dolgoz- vetkeztetnek. A Centrum 
dő években is. Legfontosabb hatunk vál lalatunknál így Áruházban is három nem-
gondunk, hogy a vál-
lalati érdekkel szemben a 
nagyobb, a társadalmi érdek gazdaságvezetőit, az 
érvényesüljön. vállalat vezetését. 

Figyelem 
a társadalom javára 

jól segíthetjük a DÉLÉP fedek dolgozik egymás mel-
lett, termeszetesen itt is a 

egesz f j a t a lok vannak a legna-
gyobb számban. Ügy érzem, 
alapszervezetünkre vár az a 
sajátos és nagyon felelősség-
tel jes feladat, hogy fiatal 
dolgozóinkat az életre ne-
veljük, a legjobbakat pedig 
a kommunis ták soraiba se-
gítsük. Az áruház, ahol órá-
ról órára lá t ják egymást 
dolgozóink, különleges mun-
kahelynek számít. I t t min-

Katonai egység 
kitüntetése 

Tegnap a Kossuth Lajos tak a rászorulóknak. Taka-
sugárűti munkásszállóban rékbetét je ik összesen mint -
katonák ünnepeltek. A pol- egy 900 ezer forintot tesznek 
góri védelem Szegeden állo- ki. 
masozó műszaki egységének A tegnapi ünnepségen Je-
parancsnokai és katonái ki- szenszki Ferenc alezredes 
váló munká jukka l a KISZ köszöntötte a katonákat a 
Központi Bizottsága vándor- magasabb egység parancs-
zászlajáért indult verseny- nokságának képviseletében 
mozgalomban második he- abból az alkalomból, hogy 
lyezést ér tek eL ilyen kiváló helyezést értek 

Itt élnek és dolgoznak el. Beszédében hangsúlyoz-
Bzegeden. Kiemelt beruhá- ta, hogy a katonák többek kö-
zásokat segítenek munka- zött 88 ezer forint tal já rul -

jukkal, mely egyben kikép- tak hozzá az árvízkárosul-
zésüknek is szerves része, tak megsegítésére indított 
Az olajmezőn utakat , h ída- akció sikeréhez. Ezután 
ka t építenek, ott vannak a Gyányi Ferenc, a KISZ KB 
ta r ján i építkezéseken, a ház- munkatársa átadta az egy-
gyár falainak felhúzásánál, ségnek a második helyezést 
Dolgoznak az orosházi üveg- tanúsító dicsérő oklevelet, 
gyár építésén, immár más- m a j d a parancsnokok és ka-
fél éve. Helytállásuk az á r - tonák elismerésére, ju ta lma-
vízvédelem időszakában is zására kerül t sor. Azoknak 
figyelmet érdemelt . A szo- a vállalatoknak képviselői, 
cialista versenymozgalomban melyeknek az egység kato-
elért eredményeik a lapján nái munká jukka l segítenek, 
több száz katona kapott ki- okleveleket, ju ta lmakat ad-
váló, és az egység é lenjáró tak át. Huszonöt r a j pedig 
ka tonája címet. Az idén elnyerte a szocialista brigád 
több mint 800 liter vért ad- címet. 

A kongresszuson felszóla- zottság t i tkára erről beszélt: 
lásokban, s a határozatban — A kommunisták tehet-
egyaránt sok szó esett az nek ezért legtöbbet. A vál-
önállóságról, a döntési jog- lalati önállóságnak úgy kell denki jól ismeri egymást, 
ról, a pártellenőrzésről. A érvényesülni, hogy egyaránt egymás gondjait , talán még 
téma különösen időszerű a megfeleljen az ország, vala- a családi „belügyeket" is. 
szegedi olajbányászat életé- mint a vállalati dolgozók Nem túlzás, ha azt mondom, 
ben is. Kovács Attila, a érdekeinek. Ma az o la jme- a párt tagok sokszor még a 
Szegedi Olajipari Pár tb i - zőn bonyolult munká t vég- családi problémákban is se-

zünk. Egyszerre építünk, gítenek . . . Pártalapszerveze-
termelünk, sőt még terve- tünknek azonban nagy te-
zünk is; bizony nagyon nagy kintélye van gazdaságveze-
szükség van a kommunisták, tésünk előtt is. Mivel na -
a párt tagok ál landó figyel- gyon sok jó szakember dol-
mére. A hata lmas területen gozik sorainkban, mindig ki-
a gazdaságvezetés támogatás kérik véleményünket a dön-
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_ . , . , . peldat : a napokban a kara -
— Sajnos, kesnek a beru- . , 

házások, napról napra adód- c s o n y i forgalom megszerve-
nak ú j akadályok. Nagyon zéséhez kér ték a párt tagok 
helyesen — a szegedi ter- segítségét. Megbeszéltük a 
melőüzem csúcsszervezete t e n n i v a i ó k a t m i n d e n k i el-
mar többször megvizsgálta ' 
a kútbekötések ügyét, az mondta sa ja t tapasztalatat 
olaj termelés programját . De és közösen határoztuk meg 
a csúcsszervezet egymagá- az áruház következő napjai t , 
ban kevés! Ha a pártkong- S érvényesült a kommunis-
resszus határozatának szel- ták szava, érződött, hogy a 
lemében akarunk el járni , vásárlók a legszélesebb ré-
minden pár t tagunkat be kell tegek szempontjait , kíván -
vonni az ellenőrzésbe és a ságait próbál ják előre kita-
pár t i rányí tásba is. lálni. 

A biztosító milliói 
Sohasem volt még olyan Sajnos, a szegedi járásban 

nagy szükség az Állami Biz- évről évre visszatérő prob-
tosító for int ja i ra , mint ép- léma, sőt évtizedes gond ez. 
pen az idén. Bár ne lett vol- A Tisza—Maros háromszögé-
na. Sajnos, a megye mező- ben levő nagyüzemekben 
gazdasági üzemeiben igen- sokszor okozott má r komoly 
igen összejött minden, a bel- kártételt , megnyomorítva a 
víz, a jégverés, sok millió termést, megszomorítva a 
forinttól fosztva meg a kö- gazdálkodókat. Ezzel szá-
zös kasszát. Jellemző, hogy a molva, a közös gazdaságok 
legutóbbi összesítésig az Ál- kiegészítő biztosítást is kö-
lami Biztosító Csongrád me- töttek, így aztán az 5412 
gyében 154 millió forintot holdnyi területet károsító 
fizetett ki. Ebből a termelő- belvízpusztítás után 10 mii-
szövetkezeteknek és állami lió 348 ezer forintot ju t la-
gazdaságoknak több mint tott „gyógyírként" az Álla-
135 millió jutott. Nagy ösz- mi Biztosító, 
szeg. De ettől a károsodás ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sokkal nagyobb. A különbö-
ző elemi csapások 79 ezer 
hold kártételéről tehetnek. 
Természetesen csak azt tar t -
ják nyilván, az olyan üze-
met, ahol a biztosítást meg-
kötötték. 

Már a téli hónapokban je-
lentős kár t szenvedtek a 
mezőgazdasági nagyüzemek, 
a szövetkezeteknél 25 ezer 
hold, az állami gazdaságok-
nál 4095 hold terméséről 

j „mondhat tak le". Például té-
J li kártérí tés címén 28 millió 
{ forintot fizetett az ÁB a 

termelő gazdaságoknak. A 

A sajtó 
a társadalomépítés 

szolgálatában 
« • 

Ötvenkét évvel ezelőtt — 1918 december 7-én — je-
ent meg az első kommunista újság, a ..Vörös Új-

ság", amely minden kétséget kizáróan ú ja t hozott 
a magyar újságírás történelmében, mert vele megjelent a 
bátor, nyílt, osztályharcos, a kommunista párt poli t ikáját 
fenntar tás nélkül hirdető újság. Ezt az alkalmat a magyar 
sajtó napjaként t a r t juk számon. Ilyenkor szeretettel kö-
szöntjük mindazokat, akiknek közük és munká juk van ab-
ban, hogy mindennap el jut az emberek kezébe a fr iss hí-
rekkel teli újság. 

A megyei, a területi pártszervek és az alapszervezetek 
mindenkor nagy elismeréssel szóltak a lapjaink pár t - és 
társadalomépítő szerepéről. És ha olykor bírálat is elhang-
zik lapjainkkal szemben, az mind azért van. hogy a me-
gyei, a Szeged városi, az üzemi lapoktól, valamint irodalmi 
folyóiratunktól még több segítséget várunk a politikai, a 
gazdasági és a kul turál is munka további fejlesztéséhez. 
A társadalmi éLet bármely területén dolgozó szervek és em-
berek jól tudják , hogy lapok nélkül elképzelhetetlen az 
ország és az emberek élete. A sa j tó nevel, szervez, állást 
foglal, tájékoztat , bírál, informál, közhangulatot teremi, 
mozgósít, s teszi mindezt a párt politikájának szolgálatá-
ban. A lapok tehát eszközök a pártszervek kezében: a po-
litika hirdetésére. 

LaDjaink, folyóirataink tevékenységét nemcsak a pár t -
szervek, hanem az újságolvasó emberek százezrei is elis-
merik. Mi több, bá t ran ál l í that juk, hogy megyénk lakos-
sága szereti, olvassa a lapokat. 

A Hírlap és a Délmagyarország 75 ezres példányszám-
ban jelenik meg naponta. A Népszabadságot 17 ezer em-
ber já ra t ja . Megyénk mintegy 150 ezer családjából 105 
ezer család já ra t egy, vagy több lapot. Az újságolvasásnak 
tehát nagy hagyományai vannak nálunk. Ez sem véletlen, 
mert olyan emberek alapozták meg megyénkben az újság-
kultuszt, mint Móra Ferenc és Tömörkény István. A nagy 
elödök nemes hagyományait ápoljak és fejlesztik tovább. 
Vannak jótollú újságíróink, íróink, költőink, publicisztiká-
ink, akik képesek olvasmányos és színvonalas lapokat te-
remteni. Növekszik a lapteremtök társadalmi megbecsülé-
se is. A megyei, a Szeged városi tanács, valamint a Szak-
szervezetek megyei Tanácsa évről évre alkotói dí j ja l ju-
talmazza a legjobb újságírókat. Nyomdászaink, újságki-
hordóink is áldozatkészen segítik a lapok megjelenését ós 
kézbeadását. 

A munkásmozgalom forradalmi hagyományai is növel-
ték az újságolvasást megyénkben. Ezért bátran ál l í thatunk 
magunk elé olyan követelményt, hogy városainkban és 
községeinkben minden család asztalára jusson el naponta 
az újság. 

A magyar sa j tó napján nem valamiféle önünneplést 
tar tunk. Ellenkezőleg. A saj tónapi megemlékezést is fel-
használ juk ar ra , hogy ú j r a és ú j r a megfogalmazzuk a párt , 
a nép ügye iránti szolgálat további feladatait . Az olvasók 
tudják , hogy napi lapja ink pártlapok. A jövőben sem aka-
runk másként írni közös dolgainkról, ezután is a hatalmon 
levő munkásosztály, a dolgozó nép ügyéért fáradoznak 
majd lapjaink munkásai . 

Az újságok alaprendeltetése egészében állandó jellegű; 
hirdessék és közvetítsék elvszerűen a pár t és a kormány 
politikáját, segítsenek megnyerni az embereket, e politika 
végrehajtásához, miközben ad janak reális és igaz tájékoz-
tatást hazánk és a világ eseményeiről. 

Most népünk leglényegesebb társadalmi feladata a 
X. pártkongresszus határozatainak minél alaposabb meg-
ismerése és végrehajtása. Ezt az össznépi erőfeszítést 
igénylő célt segítsék elérni lapjaink. Azt kell megértetni az 
emberekkel, hogy mi t jelent a szocializmus teljes felépí-
tésének folytatása magasabb szinten. A napi termelő, a l -
kotó, cselekvő munkában kell realizálni mindazt, amelyek-
ről az irányelvek vi tá ja során és a kongresszus ideje alat t 
népünk egyetértően nyilatkozott. A lapok nemes missziója 
abban van, hogy alkotó részesei a pár t és a munkásosz-
tály törekvéseinek. Ezt a rendeltetésüket eddig is jól vé-
gezték, és minden lényeges feltétel adott ahhoz, hogy a 
jövőben is megfelel jenek a növekvő igényeknek. 

A mai ember hírigénye sokoldalú. A sajtótól joggal 
vár ják el az olvasók, hogy a nagyvilág és az ország ese-
ményei mellett szűkebb hazájukról, a megyéről, a városok-
ról, a falvak életéről is mind többet tudjanak• Valamint 
azt is igénylik, hogy az újságok bá t ran tegyék szóvá a tá r -
sadalmi, a gazdasági és közélet visszásságait. Az újságírók 
felelőssége többek között abban is van, hogy ne kívülről 
vagy felülről szemléljék és b í rá l ják az épülő és ember t 
formáló folyamatokat, hanem szenvedélyes azonosulással 
és pártos segítőkészséggel. 

7gy az életjelenségekből olvasmányos ú jság legyen 
az emberek kezében, ahhoz százaknak keli nap 
mint nap felelősen és figyelmesen tevékenykedniük, 

ő k e t köszöntjük ma; a lapok ismert és ismeretlen munká -
sait, valamennyi közreműködöt, akik minden reggel meg-
lá t ta t ják velünk a világ, a haza, a szülőföld eseményeit, 
a küzdő, teremtő embert. 

Dr. ÁGOSTON JÓZSEF 

ÖT ÉV: 

Megöfszörözlék termelésüket 

S o m o g y i K á r o l y n é f e lvé t e l e 

Az egyseg katonáinak egy csoportja az ünnepségen 

A Szegedi Elektromos és fel millió forint értékű 
Ktsz kollektívája tegnap javítást végeztek. Két ú j 
közgyűlést tartott . Dr. Tu- szolgáltatásformát vezettek 
karcsi László elnök, a szö- be. Szeegeden elvállalják az 
vetkezet ötéves múl t járól import hűtőgépek, olajkály-
emlékezett meg. Arról, hogy hák javítását is. 
1965 óta 4 millió forintról A közgyűlésen — amelyen 
20 millió forintra növelték ott volt Csonka István, az 

; a szövetkezet munká jának MSZMP Szeged városi bi-
j március 31. után jelentkező i értékét. Fejlesztették a la- zottságának munkatársa is 

belvízkárok leginkább 11 jkossági szolgáltatást: 1965- — ismét dr. Tukarcsi Lász-
közös gazdaságot érintettek. 1 ben 1 millió, 1970-ben mar 3 lót választották elnöknek. 

Automata 
mérőbó'ák 

Szovjet óceánkutatók tu-
dományos célokra új, auto-
mata mérőbójákat alkalmaz-
nak. Egy ilyen, rendkívül 
precíz tudományos mérőmű-
szerekkel felszerelt bójasoro-
zatot az Atlanti-óceánon 
helyeztek el, a Zöldfoki szi-
getek közelében. Az automa-
ta mérőbóják segítségével 
szerzett adatokat a szovjet 
halászflották és a meteoroló-
gusok használ ják m a j d fel. 


