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Mélységi 
rekord 

A hazai olajkutatás ú j re-
kordját állították fel a 
Nagyalföldi Kutató- és Fel-
táré Üzem olajbányászai. A 
hódmezővásárhelyi l-es szá-
mú fúrási ponton olyan 
talpmélységet, értek el, 
amellyel túlszárnyalták a 
dunántúli olajbányászok ál-
tal a lovászi Il-es számú 
fúrási ponton elért 5400 és 
fél méteres mélységi rekor-
dot. Az RD 50-es típusú 
nagyteljesítményű beren-
dezés munkájá t irányító 
Varga Lajos főfúróimester 
brigádja számos nehézség 
közepette érte el az euró-
pai viszonylatban is számot-
tevő eredményt, a 6000 mé-
terre tervezett kutató fúrás-
nál. A föld mélyében sok-
szor leküzdhetetlennek lát-
szó nehézséget jelent a lyuk 
állandó omlása, a magas hó-
mérséklet és a gázosodás. 

A nagy mélységben a bri-
gád görgősfűrók helyett 
gyémántfúrókat alkalmaz, 
ami megnövelte a fúrás 
mechanikai sebességét, és 
óránként fél méterrel na-
gyobb teljesítményt érnek 
eL 

Kereskedelmi 
szerződés 

Ez évi legjelentősebb ke-
reskedelmi szerződését írta 
alá csehszlovák partnerével 
a győri Magyar Vagon- és 
Gépgyár. A megállapodás 
ertelmében a győri nagy-
üscsTi töbh mint félmilliárd 
forint értékben száíKt a 
negyedik ötéves terv kló-
szakában futóműveket a 
csehszlovák járműiparnak. 
A tárgyalások tovább folyta-• i « • 
im i i f r iK . 

Termelékenység, 
export 

Egy negyedév mérlegéből 
Mint mindennek, a terme-

lőmunkának is megvannak a 
maga mérföldkövei, állomá-
sai, A havi tervek teljesíté-
se, ha nem is a teljes ké-
pet, mindenesetre sok min-
dent elárul a termelés üte-
mességéből. vagy akadozá-
sából. Egy-egv negyedév 
eredményéi még ennél is be-
szédesebbek; ezért érdeklód-
tünk néhány szegedi válla-
latnál az első negyedévi 
munka számadatairól. • 

A Magvar Kábelművek 
szegedi gyárában tavaly 
ilyenkor 154 millió forint ér-
tékesítési teljesítésről szá-
molhattak be. Idén 168 mil-
lió forintra növelték ezt az 
eredményt a kábelgyáriak. 
Amit, mint legfontosabbat 
— s úgy is, mint követendő 
példát — meg kell említeni 
ezzel kapcsolatban: kitűnő 
a termelékenységi hányad. A 
termelésnövekedés 84 száza-
lékához műszaki fejlesztés-
ből adták az aranyfedezetet 
a gyár dolgozói, vezetői; 16 
százalékához pedig a lét-
számfejlesztés teremtett ala-
pot. 

A következetes műszaki 
fejlesztésre példát ad az 
üzem. De ha azt vesszük: ta-
valy 650 millió forint volt 
az éves eredmény, s idén 
741 millió forint megterme-
lése a közös kötelesség, nyil-
vánvaló, hogy más forrás-
ból nem is tehetnék lehető-
vé a nagyarányú fejlődést. 
Negyedévről negyedévre töb-
bet adnak majd, lépcsőzete-
sen nő a termelés, olyan 
mértékben, ahogyan a ^so-
rompóba állnak" az ú j gé-
pek, berendezések. Például 
május elején az a Henschel-
tómlőzőgépsor, amely a Je-
lenleg üzemelőknél kétszer 
több kábelt állít elő. Még 
két nagy teljesítményű sodró-

gépet is várnak a második 
félévben. 

A műszaki fejlesztési terv 
szerint már eddig is több 
átszervezést hajtottak végre, 
csökkentették a belső anyag-
mozgatást, technológiai mű-
veleteket vontak össze. Még 
szebb eredményeket érhet-
nének el — mondják az 
üzem vezetői —, ha a DÉL-
ÉP befejezné az újabb 4 
ezer 600 négyzetméteres 
csarnokrész építését, mely-
nek átadása már tavaly ese-
dékes lett volna. 

* 

A Tisza Bútoripari Vál-
lalat szegedi gyárában több 
mint 7 millió forint érték-
ben jegyzik az első negyed-
évi tervtel.iesítést. Ami azt. 
jelenti; a különféle iroda-
bútorokat. íróasztalokat, 
gépasztalokat előállító üzem-
ben időarányosan dolgoztak 
Ez viszont, sajnos, mégsem 
jelent megfelelő ütemessé-
get. mert ahhoz a határ-
idők pontos betartása is hoz-
zátartozik. s a bútorgyárban 
nem tudták teljesíteni idóre 
az exportkötelezettségeket. 

A szegedi üzem évek óta 
exportál: irodabútor-alkatré-
szeket szállítanak Svédor-
szágba. A vevők magas mi-
nőségi követelménveket tá-
masztanak. s igyekeznek is 
ezeknek megfelelni. Például 
a gyártáshoz felhasznált bo-
rítófurnért külföldről hozzák 
Szegedre, hogy aztán a skan-
dináv államba küldhesség az 
íróasztallal. Sajnos, hogy Ju-
goszláviából nem kapták 
meg idejében az anyagot, 
annyira késleltette őke t hogy 
a programot jelentősen mó-
dosítani kellett. Ami termé-
szetesen — bármennyire kí-
vülálló okokból is történt — 
nem segíti az üzleti kapcso-
latok elmélyülését. 

ér élet W 7 ' 

A rádió röpítette világgá 
nemrégiben a hírt, hogy egy 
fiatal lány valamely buda-
pesti üzem konyháján bele-
zuhant egy forró levessel te-
li edénybe. S utána arról is 
hírt adott a rádió, hogyan 
siettek segítségére ismerősök 
és ismeretlenek, hogy bőrt 
adjanak. Életet. A kliniká-
kon néha megható levelek 
születnek, amikor egy-egy 
súlyos beteg felgyógyulván, 
megköszöni a véradóknak — 
az életet. A ma embere, akit 
szokás közönyösnek nevezni, 
így árulja el igazi énjét : 
azt, hogy társadalmi ember. 

Ami a súlyosan sérültek-
nek az élet: bőr és vér, az 
például a koraszülötteknek 
az anyatej. S nemcsak ne-
kik, hanem azoknak a bé-
biknek is, akiknek anyjuk 
nem tud tejet adni. Élet. te-
hát ez is, megfizethetetlen, 
még ha literjéért 45 forintot 
kap is a „donor". 

Zalka Mátéra 

S o m o g y i K á r o l y n é f e lvé t e l e 
A Zalka Máté általános iskolában rendezett ünnepség 

résztvevőinek egy csoportja 

Születésének 75. évftvrdu- műveiből. Az évfordulón a 
lója alkalmából Zalka Máté- Zalka-iskola tanulói levelet 
ra emlékeztek a nagy fórra- küldtek a forradalmár író 
dalmárról elnevezett szegedi Magyarországon tartózkodó 
iskola úttörői. A tegnap, leányának, amelyben a sze-
pénteken délelőtt megtartott d m eg emlékezésről szá-
unnepsegen irodalmi osszeal- , , ... . . . 
lítás hangzott el az iskola és mólnak be, illetve meghivá-
az úttörőcsapat névadójának sukat tolmácsolják. 

• 
Zalka Mátéra emlékeztek a csapatának képviselői: Kiss 

nevét viselő katonai alakú- Etelka és Petrovicg József 
latnál tegnap, ünnepélyes verset mondtak, 
keretek között. Kajái Ferenc A továbbiakban a megyei 
alezredes fogadta a vezénv- pártbizottság, a honvédségi 
ló tiszt jelentését, s üdvö- politikai szervek, a parancs-
zölte a díszalegységet, majd ság koszorúját helyezték el 
Nagy Gergely alezredes kö- a Zalka Máté nevét megörö-
szöntötte a résztvevőket, kítő fehérmárvány emlék-
Zsák László őrvezető A tá- táblán. Megkoszorúzták az 
bornok című Szimonov-ver- emléktáblát a Zalka Máté 
set mondta el. Emlékbeszé- iskola úttörői, valamint a 
det dr. Kovács Lajos, a szegedi Vasútforgalmi és 
Csongrád megyei pártbizott- Vasútgépészeti Szakközépig. 

. . . . . . , ., kola KTSZ-istai. Végül az ál-
ság osztályvezetője mondott. e g v s é g e k disZmenetben tisz-
Ezután a szegedi Zalka Má- telr>o<ek a hós emléktáblája 
té általános iskola úttörő- előtt. 

Elutazott 
Ny. Rogyionov 

Nyikolaj Rogyionov szov-
jet külügyminiszter-helyet-
tes, aki a magyar Külügy-
minisztérium meghívására 
konzultációs megbeszélése-
ket folytatott Púja Frigyes-
sel, a külügyminiszter első 
helyettesével és Gyenes 
András külügyminiszter-he-
lyettessel, pénteken eluta-
zott Magyarországról. Ma-
gyarországi látogatása so-
rán Nyikolaj Rogyionovot 
fogadta Komócsin Zoltán, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Központi 
Bizottság titkára és Péter 
János külügyminiszter. 

ÜVEGEK 
AZ ALAG-

SORBAN 

Szege-
den 1953 
óta van 
anyatej 

gyűjtő állomás. A Párizsi 
körút 41. számú házban 
működött, nem éppen ideá-
lis körülmények között egé-
szen addig, amíg átalakítás 
miatt el kellett költözniük. 
Most. az újszegedi gyerek-
kórház alagsorában, a tej-
konyha mellett kaptak he-
lyet. Addig is, míg az IKV 
el nem készül annak az 
egészségügyi szempontból 
rendkívül fontos háznak a 
felújításával, amelyből ép-
pen az átalakítás idejére ki 
kellett költöztetni a rókusi 
gyógyszertárat is. Pedig a 
gyógyszertáron kívül az 
anyatejgyűjtő állomás és or-
vosi rendelő is lenne a 
Kossuth Lajos sugárút és 
a Nagykörút sarkán las-
sacskán épülgető házban. S 
ilyen/kor úgy tűnik az em-
bernek. hogy pusztába kiál-
tott szó minden olyan, 
mely az egészségügyi létesít-
mények fontosságára figyel-
mezteti az építőket. Akik 

egyébként, magánemberként 
saját bőrükön is tapasztal-
ják előbb-utóbb: mi is az az 
egészségügy. 

Az alagsori helyiségbe 
csak fehér köpenyben sza-
bad belépni. Csillogó tiszta-
ság: még a követ is Szidol-
Lal tisztogatják. A folyosón 
üvegeket sterilizálnak, a 
szekrényekben gondosan 
előkészített táskák várják az 
autót, amely a tejet adó 
anyákhoz kiszállítja a cso-
magokat. Bennük nemcsak a 
steril edények vannak ott, 
hanem az állomás által biz-
tosított tiszta, műanyag zacs-
kóba csomagolt kendők. S 
itt-ott még egy csomag „Jég-
akku". A technikának ez a 
furfangos újdonságát azok 
kapják meg, akiknek nincs 
otthon hűtőszekrényük: a te-
jet másnapig ugyanis abban 
kell eltartania az anyáknak. 
A jégaikku ezt pótolja. 

S ott vannak, sürgölődnek 
a szekrények körül az állo-
más dolgozói: panaszkod-
nak. Nagyon kevés ebben a 
hónapban az anyatej. A 
gyerekklinika és a II-es kór-
ház koraszülöttednek napon-
ta 9 liter kellene, s most 
csak 5-öt szállítanak be. 

MENNYI 
KELLENE? 

Készülődés a 26. Szegedi 
Ipari Vásárra 

i 
Több mint két és fél hó-

nap van még hátra a Sze-
gedi Ünnepi Hetek egyik 
kiemelkedő rendezvénye, a 
hagyományos Szegedi Ipari 
Vásár megnyitásáig, de az 
előkészületek már javában 
folynak. Az idei, a július 16 
—25-ig tartó 26. Szegedi Ipa-
ri Vásár ugyanis új környe-
zetben, s a korábbiaknál 
nagyobb területen rendezik 
meg. A dél-magyarországi 
ipari seregszemle iránt 
ugyanis évről évre növekvő 
érdeklődés nyilvánul meg. 
Ez arra késztette a szege-
di városi tanács végrehajtó 
bizottságát, hogy megfelelő 
szervezeti feltételeket, kör-

nyezetet és területet bizto-
sítson a vásár rendezésére. 

A Szegedi Ipari Vásár 
kinőtte ruháit. Ez nemcsu-
pán a korábbi belvárosi vá-
sár területre vonatkozik, 
hanem a vásár vonzás kör-
zetére is. Az idén már az 
ország 16 megyéjéből több 
mint 100 vállalat jelentke-
zett részvételre. Ezek kö-
zött vannak olyanok is, 
amelyek ez évben először 
állítanak ki. Természetesen 
az idén is bemutatják ter-
mékeiket Szegeden a jugo-
szláv vállalatok és részt 
vesznek a határmenti áru-
cserét bonyolító magyar és 
jugoszláv külkereskedelmi 
vállalatok is. 

Ez vál-
tozó — 
mondja 

dr. Ko-
vács Zoltán főorvos, a vá-
rosi tanács egészségügyi osz-
tályán. — Csúcsidőben 18— 
20 liter kellene, de amit 
kapunk, az átlagosan 14 
liter. Ha kevés van, nagyon 
nehéz elosztani, de az az 
elsődleges, hogy a koraszü-
löttek kapjanak. Egyhónapos 
korig az anyatej a fó táplá-
léka a gyereknek, háromhó-
napos koráig ideális, ha a 
táplálék fele az. 

Az elmúlt évben 5116 li-
ter anyatejet juttatott anyá-
tól anyához, donortól üjszü-
lötthöz az állomás, összesen 
135 anya adta át a fölösle-
ges anyatejet, hogy másokon 
segítsen rajta. Nyolcan vol-
tak, akik egész éven át, 
negyvenen, akik egy hóna-
pon át adtak tejet. S még 
egy adat: 187 olyan szegedi 
csecsemő jutott így anyatej-
hez, aki otthon gyarapodott 
ezáltal súlyban és egészség-
ben — a két újszülött osz-

tály koraszülöttein kívül. A 
véradásnak óriási a propa-
gandája. És az anyatejnek? 

— A klinikai védőnők 
automatikusan irányítják az 
állomásra azokat az anyá-
kat, akik tudnak tejet 
adni. anélkül, hogy saját 
gveirekük megsínvlené. — 
Szőke Mária vezető védőnő 
jól ismeri ezt a munkát. — 
Az állomáson aztán ők 
egészségügyi vizsgálaton 
mennek át, hiszen nagyon 
kell vigyázni az anyatejre, 
hogy csíramentes legyen. 
Kapnak egy stencilezett pa-
pírt is arról, hogy mit ho-
gyan kell otthon csinálni, 
legelőször pedig az állomá-
son tanít ják meg őket a 
műveletekre. 

Ez minden. Talán nem 
lenne rossz, ha az anyák 
már a kórházban, klinikán 
kapnának valamilyen kis 
ismeretterjesztő füzetet ar -
ról, hogy a tej életmentő, 
pénzt kapnak érte, csak egy-
szer kell fáradniuk, mert 
aztán autó megy ki az üve-
gért. De ha már ilyen nincs, 
a sok nagy szó mellé illesz-
szünk egv sokatmondó szá-
mot: volt olyan anya, aki 
havonta 2500 forintot is 
megkeresett így. de a leg-
többen is ezer fölött. 

Drága 
dolog aié 

anya-
tej. Tu-

lajdonképpen nem 45 forint-
ba kerül, ha hozzászámítjuk 
a költségeket is, hanem tíz-
szer ennyibe. Akiknek szük-
ségük van rá — ezt orvos 
ellenőrzi — viszont ingyen 
kapják. Vállalva azt. hogy 
naponta elmennek a kiké-
szített üvegért az állomás-
ra, amely most bizony nem 
éppen a város központjában 
van. S idegeskedve, ha az 
ünnepek körül nem kaphat-
ják meg az egész mennyisé-
get, mert nincs. Mert éppen 
nincs elég anya, aki más 
gyerekére is gondolhatna. 
Így. feltételes módban, mert 
az állomás dolgozóinak na-
gyon jók a tapasztalataik az 
anyákról. Szívesen adják 
életet jelentő tejüket, olyan 
magától értetődő emberség-
gel, ahogy talán csak az 
anyák tudnak rámosolyogni 
a világra. 

Veress Miklós 

Dr. Timár Mátyás 

Franciaországba utazik 
Dr. Timár Mátyás, a Mi- ügyminiszter meghívására 

nisztertanács elnökhelyette- a közeli napokban hivatalos 
se Valery Giscard d'Estaing látogatásra Franciaországba 
francia gazdasági és pénz- utazik. (MTÜ 
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