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Szegeden megkezdték 
az új szalámigyár építését 

Szegeden megkezdődött az ú j szalámi-
gyár építkezése, amely felett a KISZ 
nemrégiben védnökséget vállalt. A folya-
matosan mintegy 50 000 négyzetméteres 
területen kibontakozó építkezést a Dél-
magyarországi Építőipari Vállalat kivite-
lezi. 

Elsőként a hentcsüzcm alapozási mun-
káit kezdték meg, 

ahol a teljes üzemű szalámitermelés kez-
detéig, 1976-ig félmilió sertést dolgoz-
nak fel. Az üzem korszerűségére jellemző, 
hogy a külső hőmérséklettől, időjárástól 
függetlenítik a termelést, a légkondicioná-
lással ellátott hentesüzemből teljesen zárt, 

felsőpályás szállítórendszeren jut majd a 
hús a tulajdonképpeni szalámigyárba. 

Az utóbbi érdekessége 
az utóérlelő ikertorony, amely 60 méte-
res magasságával a város legmagasabb 
üzemi épülete lesz. 

Berendezését helyi találmány alapján ké-
szítik, különleges kondicionáló berende-
zéssel, amely lényegesen meggyorsítja a 
szalámiérlelés folyamatát. 

A hazai húsprogram 
legnagyobb beruházásának 

eredményeként megkétszereződik, vagyis 
évente körülbelül ötmillió szalámirúddal 
növekszik a szegedi szalámitermelés. 

Áz ASZÚ kongresszusa 
folytatja munkáját 

Diákok szabadon bocsátása 
Csütörtökön zárt aj tók 

mögött tartott ülést az ASZÚ 
országos kongresszusa. A ta-
nácskozás — Szadat elnökle-
tével — az államfő szovjet-
unióbeli ú t jának eredmé-
nyeit és a közel-keleti hely-
zet kérdéseit vitatta meg. 

Az Arab Szocialista Űnió 
bizottságai és az egyetemis-
ták vezetői támogatásukról 
biztosították Szadat elnököt 

és politikáját közvetlenül az 
elnök szerdai beszédének el-
hangzása után. A diákzavar-
gások harminc letartóztatott 
résztvevőjét az elnök ígérete 
értelmében már szabadon 
bocsátották. 

A főügyész a diákok ellen 
lefolytatott vizsgálat anya-
gát átadta az egyetemi fe-
gyelmi tanácsoknak, s azok 
saját hatáskörükben dönte-

Ülésezett az MSZBT 
országos elnöksége 

Megemlékezés a magyar-szovjet 
barátsági szerződés aláírásának 

24. évtorüu,ójáról 
Csütörtökön a Parlament 

vadásztermében tartotta el-
ső ülését a Magyar—Szovjet 
Baráti Társaságnak a no-
vemberi prszágos értekezle-
ten megválasztott 153 tagú 
ú j országos elnöksége. Az 
ülés napirendjén a Magyar 
—Szovjet Baráti Társaság és 
a Szovjet—Magyar Baráti 
Társaság együttműködése, 
valamint az MSZBT munka-
programja szerepelt. 

Az ülés Apró Antalnak, az 
MSZMP Politikai Bizottsága 
tagjának, az MSZBT elnö-
kének megnyitójával kezdő-
dött. 

Apró Antal megnyitó sza-
vaiban köszöntötte a Ma-
gyar—Szovjet Baráti Társa-
ságnak az elnökség sorai-
ban helyet foglaló nagy te-
kintélyű aktivistáit, veterán-
jait, akik évtizedek óta fá-
radságot nem ismerve mun-
kálkodnak a magyar—szov-
jet barátság erősítésén, majd 
a magyar—szovjet barátsági 
szerződést méltatta, aláírá-
sának 24. évfordulója alkal-
mából. 

Apró Antal megnyitója 
után Révész Géza, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, az MSZBT al-
elnöke tájékoztatta az orszá-
gos elnökséget azokról a 
rendkívül szívélyes, baráti 
légkörben lezajlott tárgyalá-
sokról, amelyeket a múlt év 
végén Moszkvában folytat-
tak az MSZBT és a Szov-
jet Baráti Társaságok Szö-
vetsége, valamint a Magyar 
—Szovjet Baráti Társaság 
1972—73. évi egyezményének 
megkötéséről, valamint az 
egyezmény aláírásáról, és 
ismertette a kétéves együtt-

működési terv főbb vonása-
it. Utána Regős Gábor, az 
MSZBT titkára terjesztette 
elő az országos elnökség idei 
munkatervére vonatkozó ja-
vaslatot. 

Az országos elnökség el-
fogadta a munkatervet, 
majd Nagy Mária főtitkár 
javaslatára megerősítették 
tisztében az országos elnök-
ség mellett működő két tár-
sadalmi bizottságot és elnö-
keit. A volt szovjet ösztön-
díjasok társadalmi bizottsá-
gának elnöki tisztét tovább-
ra is dr. Ligeti Lajos aka-
démikus, az MSZBT alelnö-
ke lát ja el, az országos 
orosz nyelvi bizottság elnöke 
pedig ezután is dr. Suara 
Róbert, a Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi Egyetem 
tanszékvezető, docense. Ü j 
társadalmi bizottságot is vá-
lasztottak, az agitációs- és 

propagandabizottságot, 
amelynek elnöke Barinkai 
Oszkár, a Központi Népi El-
lenőrző Bizottság elnökhe-
lyettese. 

Az ülés Apró Antal zár-
szavával ért véget. 

Apró Antal, Nagy Mária a 
magyar—szovjet barátsági, 
együttműködési és kölcsönös 
segítségnyújtási szerződés 
megkötésének 24. évforduló-
ja alkalmából az MSZBT 
országos elnöksége nevében 
üdvözlő táviratot küldött N. 
V. Popovnak, a Szovjet Ba-
ráti Társaságok Szövetsége 
elnökének, P. N. Fedoszejev-
nek, a Szovjet—Magyar Ba-
ráti Társaság elnökének, va-
lamint V. J. Pavlovnak, a 
Szovjetunió magyarországi 
nagykövetének. 

nek a szóban forgó egyete-
misták sorsáról. 

Az ügyészi vizsgálat 
egyébként feltárta, hogy bi-
zonyos külföldi elemek meg-
próbálták a saját céljaikra 
kihasználni a diákmegmoz-
dulásokat. Ezzel kapcsolat-
ban az állambiztonsági 
ügyészség letartóztatásba he-
lyezett egy francia és két 
belga állampolgárt, akik a 
diákmegmozdulások első 
napjaiban érkeztek Kairóba, 
s akiknél röplapokat foglal-
tak le. 

Szombaton a háromhetes 
félévi szünet befejeztével 
megkezdődik a tanítás az 
egyetemeken. 

Mint a hírügynökségek a 
MENA-ra hivatkozó jelenté-
seikben közlik, Szadat elnök 
az ASZÚ kongresszusának 
zárt aj tók mögött folyó ülé-
sén elmondotta hallgatósá-
gának, hogy az állambizton-
sági szervek által letartóz-
tatott két belga és egy f ran-
cia állampolgár bevallotta: 
az izraeli hírszerzés megbí-
zásából terjesztett ellenséges 
röplapokat a Kairóban tün-
tető egyetemisták között. 

Kevés a könyv, 
de sok az olvasó 
a könyvtárakban 

Szegedre költözik a megyei központ 
Csongrád megye közmű-

velődési könyvtári hálózata 
szervezetileg megfelelő: az 
itt működő intézmények 
számát tekintve, a tízezer 
lakosra jutó 9,7 intézmény-
nyel, a megye jóval az or-
szágos átlag (8,9) fölött van. 
Az elmúlt év végén 310 
könyvtár működött tanácsi 
kezelésben, közülük egyet a 
megye, négyet a városok, 
egyet járás és 61-et közsé-
gek tartottak fenn. 248 
könyvtár letéti rendszerrel 
működött. 

A könyvtárak nagy részé-
nek elhelyezése rossz, a he-
lyi tanácsok kevés erőfeszí-
tést tesznek korszerűsíté-
sükre. Az utóbbi években 
egyetlen ú j könyvtár épült, 
a makói. Csupán az újonnan 
épült művelődési házakban 
működő könyvtárak helyze-
te mondható kedvezőnek. 

A szakszervezeti üzemi 
könyvtári hálózat fokozato-
san fejlődik. Felújították, 
bővítették a textiles üzemek 
könyvtárait (Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalat, szegedi 
textilművek, HÓDIKÖT). Üj 
klubkönyvtárat nyitott a 
Szegedi Konzervgyár, nem-
régiben korszerűsítették az 
orvostudományi egyetem, a 
Juhász Gyula művelődési 
központ és a Tisza Bútor-
ipari Vállalat könyvtárát. 

A tanácsi könyvtárakban 
1971-ben valamivel több 
mint 900 ezer kötet könyv 
állt az olvasók rendelkezésé-
re. A könyvállomány gyara-
podása 3 százalékkal volt 
alacsonyabb az országos át-
lagnál, s ennek következmé-
nye, hogy az ezer lakosra ju-
tó 1760 könyvtári kötettel 
Csongrád megye a megyék 
sorában utolsó előtti. A 
könyvtári állomány gyarapí-

i tására fordított tavalyi 1,5 

millió forintos összeggel 
Csongrád megye országosan 
a 17. A frissen megjelenő 
irodalom beszerzése megle-
hetősen nehézkes, a meglevő 
klasszikusok könyvei foko-
zatosan elhasználódnak. Az 
elmondottak ellenére a köz-
művelődési könyvtárak köl-
csönző tevékenysége egyre 
hatékonyabb: az egy olvasó-
ra jutó kölcsönzött kötetek 
száma 24,9-ről 25,5-re növe-
kedett. A tanácsi könyvtár-
hálózat 1969-ben 2,1 millió 
kötetet forgalmazott, 1970-ben 
a forgalom 2,7 százalékos 
emelkedésével a megye or-
szágosan a kilencedik he-
lyen van. Az ezer lakosra 
jutó kölcsönzésben 5,5 ezer 
kötettel az országos átlag 
(5,3 ezer) fölött vagyunk. 

A megye közművelődési 
könyvtári hálózatának köz-
pontja a Csongrád megyei 
Könyvtár, amely szakmailag 
irányítja a megyében műkö-
dő városi és községi könyv-
tárakat. A megyei tanács 
végrehajtó bizottságának ha-
tározatából eredően a volt 
makói és szentesi járási 
könyvtárak a városi taná-
csokhoz kerültek. 

A megyei könyvtárhálózat 
továbbfejlesztésére a Csong-
rád megyei tanács vb műve-
lődésügyi osztálya — Szeged 
várossal összhangban — 
húszéves távlati tervet ké-
szített, ám már a negyedik 
ötéves terv idején jelentős 
összegeket szükséges lenne 
ráfordítani. Ismeretes, hogy 
a könyvtárakat és levéltára-
kat magában foglaló közpon-
ti könyvtár épületet tervez-
nek a Dóm térre. Bár ennek 
felépítése az ötödik ötéves 
tervben esedékes, a megyei 
tanács végrehajtó bizottsága 
indokoltnak tart ja, hogy a 
beruházás előkészítése még 
ebben a tervidőszakban el-
kezdődjék. Az illetékesek-
nek úgy kell gondoskodniuk 
a beruházási program kidol-
gozásáról, a tervező megbí-
zásáról, a kivitelezési tervek 
elkészítéséről, hogy az épít-
kezés a kijelölt helyen 1974-
ben elkezdődhessen. A me-
gyei könyvtár, illetve annak 
irányítási és módszertani ap-
parátusa a megyei tanács 
végrehajtó bizottságának ha-
tározata értelmében Szeged-
re költözik, és itt folytatja 
működését. 

A munkásőrség 
köszöntése 

A KISZ és az Úttörő Szövetség levele 
A Kommunista Ifjúsági 

Szövetség és a Magyar Út-
törők Szövetsége levélben 
köszöntötte a munkásőrséget 
megalakulásának 15. évfor-
dulóján. A levél többek kö-
zöt hangsúlyozza, hogy a 

Munka 

a Székely 

soron 

Somogyi Károlyué felvétele 

Jól halad a Székely sor úttestének építése. A ké-
szülő alapozás már sejtetni engedi az itt épülő ú j út 
majdani látványát. Az építkezés révén szebb, rende-
zettebb lesz a környék, és egyúttal sokat javul majd 
Újszegeden a közlekedés is. 

munkásőrök hivatásuk tel je-
sítése során kezdettől fogva 
forradalmi tapasztalataikkal, 
politikai tanácsaikkal segí-
tették az ifjúsági szövetsé-
get, valamint az úttörőket. 
Az idősebb testvérekkel va-
ló találkozások hozzájárul-
tak ahhoz, hogy az if júság 
jobban megismerje népünk 
harcát. 

A munkásőrök helytállása 
gazdasági feladatok megol-
dásában, az önként vállalt 
fegyveres szolgálat követel-
ményeinek teljesítése példa 
az if júság előtt. Az ifjúsági 
szövetség és az Úttörő Szö-
vetség arra kéri a munkás-
őröket, hogy segítsék to-
vábbra is a fiatalokat a 
KISZ VII. kongresszusa ha-
tározatainak végrehajtásá-
ban. 

INTERMETALL 
Az INTERMETALL vas-

kohászati együttműködési 
szervezetben részt vevő or-
szágok — Bulgária, Cseh-
szlovákia, Lengyelország, 
Magyarország, az NDK és a 
Szovjetunió — delegációi, 
valamint a román Metalim-
oort Külkereskedelmi Válla-
lat és a Jugoszláv Vasko-
hászati Egyesülés képvise-
lői csütörtökön Budapesten 
megkezdték az INTERME-
TALL termékcsere-értekez-
letét. 

Áttekintik a kohászati ter-
mékek cseréjének múlt évi 
eredményeit és egyeztetik a 
kölcsönös szállítások idei 
terveit. 


