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SZOMBAT 

Megjelenik betfö kivéte-
lével mindennap, hétköz-

nap 8, vasárnap IS 
oldalon. 

ARA: 80 FILLÉR 

Fock Jenő 
látogatása 

Fock Jenő, a Miniszterta-
nács elnöke pénteken Tolna 
megyébe látogatott. A kor-
mány elnökét Szekszárdon, a 
megyei pártbizottság székhá-
zában K. Papp József, a Tol-
na megyei pártbizottság első 
titkára fogadta. Jelen voltak 
a megye többi vezetői is. 

A kormány elnöke a me-
gye vezetőinek társaságában 
felkereste a Mechanikai Mé-
rőműszerek Gyára szekszárdi 
gyáregységét. Ezután a se-
lyemipari vállalat tolnai gyá-
rába látogattak. 

Délután Fock Jenő a me-
gye vezetőinek társaságában 
megtekintette a szekszárdi 
Babits Mihály Művelődési 
Központot, majd a Szekszár-
di Állami Gazdaság korszerű 
sertéskombinátját. A kor-
mány elnöke elismeréssel 
nyilatkozott a látottakról. 

(MTI) 

4 nemzetközi nőnap alkalmából: 

A Magyar Nők Országos 
Tanácsának ünnepi ülése 
Pullai Árpád tolmácsolta az MSZMP Központi 

Bizottságának üdvözletét, jókívánságait 
A nemzetközi nőnap alkal- gos Tanácsa elnökségének és lányoknak, hazánk egész 

mából a Magyar Nök Or- nevében Somosköi Gábor, a nőtársadalmának, 
szágos Tanácsa pénteken a SZOT titkára beszélt a nő- — Jóleső érzés nap mint 
Parlament Vadásztermében politikai feladatokról, majd nap közvetlenül figyelemmel 
ünnepi ülést tartott. Alakoldi Molnár Frigyes, a SZÓ- kísérni azt a serény igye-
Mihálvnénak. az MNOT al- VOSZ elnöke a szövetkezetek kezetet, alkotó tevékenvsé-
elnökének megnyitó szavai tagságának üdvözletét tol- get — mondotta egyebek 
után Erdei Lászlóné, a Ma- mácsolta. A Hazafias Nép- között —, amely társadalmi 
gyar Nők Országos Tanácsa- front Országos Tanácsa ne- életünk legkülönbözőbb te-
nak elnöke ünnepi beszéd- vében Rencsik István fótit- rületein tapasztalható, an-
ben méltatta az eltelt több kór szólalt fel. nak érdekében, hogy a nők 
mint. hat évtizedben világ- Ezután Pullai Árpád, az helyzetét átfogóan rendező 
méretekben kibontakozott MSZMP KB titkára lépett párthatározat ne maradjon 
nőmozgalom eredményekben a mikrofonhoz. csupán elvi kinyilatkoztatás, 
gazdag történetét. A nemzetközi nőnap al- hanem a mindennapi élet 

Ezt követően Lázár kaiméból a párt Központi tetteiben, munkájában mind-
György, munkaügyi minisz- Bizottságának szívből jövő inkább valósággá formálód-
ter a kormány nevében kö- üdvözleiét jókivánságait to;. 

ünnepi -1— szöntette az ünnepi ülés , „ , 
résztvevőit macsolta a nomozgalomban 

A Szakszervezetek Orszá- tevékenykedő asszonyoknak 

Nem teljes technológia! sorra!: 

Működik a szegedi olaj vidék 
első 

tn 

gazüzeme 

jék. Hozzáfűzte: A nagy je-
lentőségű dokumentum csak-
is úgy születhetett meg, 
hogy a nőmozgalom lelkes 
aktivistái több mint negyed-
századon át. fáradhatatlanul 
tevékenykedtek politikai, 
gazdasági, szociális és 

egyéb vonatkozásban a nök 
jogainak érvényesítéséért, 
továbbá, hogy a párt kezdet-
től fogva egyértelműen és 
világosan meghatározta a 
kommunisták ieladatait a 
nőmozgalom támogatásában. 

Ajándék a ruha-
gyári közösségnek 

TÉLI FALU 

Nem mozdulatlan a tél a falvakban sem. őrjáratunk 
Bakson is ezt mutatja. Itt, Bakson, állították föl a napok-; 
ban az ország — úgy hallottuk — első feszítőkötelek nél-í 
küli hidroglóbuszát. 17 kilométer hosszú csővezetéken 70Ö 
házban szolgáltat egészséges, tiszta ivóvizet a hónap vé^ 
gétől. ö t évvel ezelőtt kezdték rakosgatni a fejlesztési alan 
forintjait, segítséget, adott a járási tanács is. de jelentős 
költséggel és társadalmi munkával járullak hozzá a Ví&j 
műtársulás tagjai is. 

Több fontos építési feladatot kell elvégezni 
Algyő és Szeged között, a lenőrzik a propán-bután ké- enyhíti az országos propán-

piros gömbtartályok szom- szító egységeket. A jelek ar- bután gázhiányt s újabb fo-
szédságában. a megszokottnál ra mutatnak, hogy április gyasztók vásárolhatnak pa-
jöval nagyobb gázfáklya jel- második felében ezzel is lackokat. Sajnos sokkal el-
zi: működik a szeged' olaj- megbirkóznak, s mintegy szomorítóbb, hogy a gázüzem 
vidék első gázüzeme. A hat nyolchónapos késés után a munkásai, vezetői még min-
és fél milliárdos beruházás tervezett feladatokat oldja úig lakókocsikban, komfor-
keretében létrehozott üzem meg az üzem, egyszerre tisz- tosnak egyáltalán nem ne-
az algyői kutak kísérőgázát títja a gázt és propán-butánt vezhető körülmények között 
tisztítja meg a víztől, illetve termel Természetesen addig kénvtelenek tisztálkodni, öl-
propán-butánt termel. A vi- sem hagyják kihasználatla- tözködni, melegedni. Az 
lágszínvonalon álló — nagy- nul a már ..élő" egységeket, ipartelep csatornája nemeké-
részt import gépeket tartal- hiszen naponta 6—7Ö0 ezer szült el. ezért, nem műkö-
mazó — technológiai sor, köbméter gázt innen juttat- d i k fürdő, mindössze kéz-
amit a múlt év szeptembe- nak a szegedi, illetve a re- mosási lehetőségük van az 
rében kellett volna munká- gionális gázhálózatba. embereknek. Az üzemmel 
ra fogni, a szerelők késése Végigjártuk a gázüzem szemben csupasz falakkal 
miatt csak áprilisban kezd- területét, a hatalmas BSB- meredezik a szociális épület: 
h e t i m e g a r e n d s z e r e s t e r - k o m p r e s s z o r o k k ö r n v é k é t a . . . . . . . . , 
melést. Vajon most hol tar- mélyhűtötornyokat övező te- a z i r a n v l t a s t v e § z o szakem-
lanak a próbákkal, a befe- rületeket. A berendezésék berek, mérnökök, techmku-
jező műveletekkel? ugyanis — és az üzem — sok. nagykabátban. földszin-

A gázüzem vezetője, Tóth tűzrendészetileg a legveszé- tes barakkban dolgoznak. 
Emil mérnök. az alapozás ívesebb „A" kategóriába „. ,„,_,«,;• 
óta gondosan figyeli a mint- tartozik. A robbanásveszély M e r t a

r , c o z f u t e s s e m m U K Ü ' 
egv 200 milliót érő. bonyo- miatt különleges óvintézke- d i k - E z a helyzét bizony 
lult komplexum megszületé- dések szükségesek a balese- kedvetlenit, az építők, kivi-
sét. a tucatnyi kivitelező tek elkerüléséért. A gáz- telezők a nyár közepére ígé-
vállalat munkáját. A hely- üzemben semmiféle szikrát rik az irodaház, illetve a 
színen ő válaszol kérdésünk- adó „szerkezetet" nem le- korszerű öltözők, fürdők át-
re. Elmondotta — a csöve- het használni, területére be- adását. Remélhetőleg, a jö-
zétéken idejutott kísérő gázt vinni. Kapujában a látoga- vő télen a szociális körül-
mínusz húsz fokon mélyhű- tótól még az öngyújtóját, ménvek is igazodnak a kor-
tik, s a berendezésen tisztít- vagy a közönséges zsebiám- szerű technológiához, a gáz-
ják meg a nem kívánatos pát is elkéri a rendészet, üzemhez. Az NKFV-nek, és 
anyagtól, elsősorban a víz- Magas szakmai képzettséget a szegedi üzem vezetőinek 
tői, tehát a gázüzem leglé- és tudást igényel az itt vég- érdeke fűződik ahhoz, hogy 
nyegesebb technológiai be- zett munka: amint Tóth a gyakorlott, jó szakmunka-
rendezése már jól működik. Emiltől megtudtuk, e két sokat a gázüzemben tarthas-
A múlt év decemberében körülmény miatt csak a leg- sa. s lehetőleg kialakíthassa 
megkezdett próbák nagy fel- jobb minősítésű szakmunká- a kombináttá bővülő gyár 
adat elé állították mind a sokat, kisegítőket alkalmaz- törzsgárdáját. A terv az. 
szerelöket, mind a gázüzem hatják. Különösen nagy gon- hogy a kísérőgázüzem mellé 
munkásait: néhány import- dot fordítanak a fegyelem megépül a szovjet gyártmá-
berendezés működése elég- megtartására, hiszen a leg- nyű szabadgáz-feldolgozó 
telennek bizonyult, ezért mó- kisebb szabálytalanság sú- berendezés is. s akkor a je-
dosításokat kellett rajtuk lyos következményekkel jár- Ienlegi hatvan helyéit 340 
végrehajtani. A hibát sikere- hat. emberrel dolgoznak majd 
sen kijavították, s nemsoká- Igaz, késéssel rajtol a gáz- Szeged legújabb és legkór-
ra végrehajtják a gázüzem üzem. a látottak azonban szérűbb munkahelyén 
legutolsó vizsgáját, azaz el- megnyugtatók. hamarosan Matkó István 

A Szakszervezetek Csöng- | 
rád megyei Tanácsa, a KISZ 
Szeged városi bizottsága, a 
népfront városi nőbizottsága. | 
a Pamutnyomóipari Válla-
lat szegedi textilművének 
pártbizottsága, és társadalmi 
szervei március 8-án, hét-
főn fél 3 órái kezdettel ün-
nepséget rendeznek a nem-
zetközi nőnap alkalmából a 
textilművek nagytermében 
Ünnepi beszédet Deák Bé-
la, az MSZMP Szeged vá-
rosi végrehajtó bizottságá-
nak tagja, a pártbizottság 
osztályvezetője mond. A 
megemlékezést kulturális 
műsor követi. 

* 

A Szegedi Ruhagyárban a 
divatos férfiöltönyök, a 
nem kevésbé korszerű mun-
karuhák készítésében a több 
mint félmilliárdos évi ter-
melési érték előállításában a 
legnagyobb szerep a mint-
egy 1600 nődolgozóra hárul. 
A vállalat vezetősége, a 
szakszervezet egyre jobban 
megbecsüli óket. Az idei nő-
napi virág, a személyes kis 
ajándékok mellett „kollek-
tív" ajándékban is részesí-
tették őket: átadták rendel-
tetésének a több mint egy-
milliós költséggel készült 
korszerű, csempézett öltözőt 
és fürdőt. 

Héttőn Szegeden 
nőnapi ünnepség 

A Közalkalmazottak Szak-
szervezetének Csongrád me-
gyei Bizottsága tegnap, pén-
tek délelőtt aktívaülésre hív-
ta össze az SZMT-székház 
tanácstermében a megye e 
szakszervezet kötelékébe tar-
tozó vezető beosztású nődol-
gozóit és szakszervezeti ak-
tivistáit. Dr. Nagy Máté me-
gyebizottsági elnök meg-
nyitója után dr. Koncz Já-
nos. az MSZMP Csongrád 
megyéi bizottságának osz-
tályvezetője tartott előadást. 

Téesz. Most is találnak munkát a földeken az em-
berek. A visszatért tél előtt elvetettek már 100 hold ta-
vaszi árpát, most az őszi vetések fej trágyázását végzik a 
Magyar—Bolgár Barátság Termelőszövetkezetben. 

Iskola. Tél ide. tél oda. vidáman kergetik a labdát a 
gyerekek az iskolaudvaron. Ezen a területen kezdenek 
hozzá ^ még az idén a négytantermes új iskola építésé-
hez. Konyhát és ebédlőt is terveztek az emeletes épület-
be, a napközi otthon részére. 


