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Kádár János fogadta 
Pham Van Dongot 

Kádár János, az MSZMP Központi Bízott ságának első titkára és Fock Jenő, a Mi-
nisztertanács elnöke fogadta Pham Van Dongot, a Vietnami Dolgozók Pártja PB-
tagját, a VDK kormányának elnökét, aki a Kubai Köztársaságban tett látogatása 

után néhány napot hazánkban pihent. 

• • 

Öntözési l e h e t ő s é g e k 
Csongrád megyében 

Április 4. alkalmából : 
r 

ERüzemavaté 
a kábelgyárban 

A Magyar Kábelművek 
szegedi gyára ebben az esz-
tendőben belép a nagyvál-
lalatok sorába, hiszen ter-
melési értéke 1974-ben eléri 
az 1 milliárd forintot. A 
gyors ütemű fejlődésre büsz-
kék a szegedi gyár dolgozói, 
de az is nagy örömmel tölti 
el őket, hogy a tavalyi sike-
res munka jutalmaképpen 
elnyerték az „Eluzem" ki-
tüntetést. Az élüzemavató; 
ünnepséget egybekötötték 
április negyedikének, felsza-
badulásunk évfordulójának 
köszöntésével. A gyár mű-
velődési termében tegnap, 
kedden megtartott ünnepsé-
gen ott voltak a Magyar 
Kábelművek központjának 
párt-, szakszervezeti és gaz-
dasági vezetői, részt vett az 
ünnepségen Berta István, az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának osztályvezetője 
is. 

Felszabadulásunk 29. év-
fordulójáról Oskó Lajosné, a 
szegedi kábelgyár pártszer-
vezeteinek csúcstitkára em-
lékezett meg, majd Zentai 
Ernő. a Magyar Kábelművek 
vezérigazgatója értékelte a 
szegedi gyár. tavalyi gazda-
sági eredményeit, amelynek 
alapján Elüzem kitüntetés-
ben részesítették a gyárat, 
immár harmadik alkalom-
ma!. A kitüntetéssel . járó 
zászlót és oklevelet Kaku-
szi Géza, a szegedi gyár 
igazgatója vette át. Ezután 
Zentai Ernő Kiváló dolgozó 
kitüntetéseket adott át a 
gyár vezetőinek, átnyújtotta 
az Országos Találmányi Hi-
vatal által alapított Émlék-
plakettet is Ábrahám Lász-
lónak. Temesvári Lajosné-
nak, Steinbach Sándornak és 
Kakaszi Gézának, akik 25 
esztendeje végeznek eredmé-

nyes munkát az újílómozga-
lomban. A szegedi gyár igaz-
gatója negyven munkásnak 
adta út a Kiváló dolgozó ki-
tüntetést. negyvenen kapták 
meg a vezérigazgató dicsérő 
oklevelét, öt szocialista bri-
gád és 49 tagja a Vállalat 
kiváló brigádja című kitün-
tetésben részesült, tizenhárom 
kollektíva az arany, illetve 
az ezüst fokozatát nyerte el 
a szocialista brigád kitünte-
tésnek. 152 dolgozó a törzs-
gárdajelvény valamely foko-
zatát. illetve hűségjutalmat 
kapott, 257-en pénzjutalom-
ban részesültek, összesen 400 
ezer forinttal jutalmazták a 
munkában kiváló eredményt 
elérő dolgozókat. Az idén ju-
tott a kábelgyáriaknak ju-
talomra", hiszen az előre ter-
vezett 134'millió forint nye-
reség helyett 158 milliót ér-
tek.el 1973-ban. •> 

Kedden délelőtt az öntö-
zeses gazdálkodásról, víz-
hasznosításról rendezett ta-
nácskozást az Alsótiszavidé-
ki Vízügyi Igazgatóság Sze-
geden, a tápéi gépészeti üze-

' mének és irodaházának nagy-
' termében. A tanácskozáson 
részt vett az ATlVIZ IG te-
rületén — Bács, Békés, 
Csongrád és Szolnok megye 
— működő termelőszövetke-
zetek, állami gazdaságok és 
víztársulatok képviselői, 
több mint százan. 

Maglóczki András mező-
gazdasági mérnök, az ATl-
VIZIG vízhasznosítási osztá-
lyának csoportvezetője tartott 
előadást. Hangsúlyozta, hogy 
a mezőgazdaság nagyarányú 
fejlődése eredményeként a 
berendezett öntöző területek 

nagysága országosan ma 440 
ezer hektár. Csongrád me-
gyében közel 40 ezer hektár 
öntözésére van lehetőség. Az 
agrotechnika fejlődésének 
hatására ma már olyan te-
rületeken is felmerül az ön-
tözés szükségessége, ahol a 
természetes viszonyok eddig 
megfeleltek az agrotechnika 
egy adott színvonalán a ter-
méseredmények fokozására, 
de a hozamok további nö-
velésére már nem adnak le-
hetőséget. 

1974-ben teljes kapacitás-
sal áll az ATlVIZ IG a gaz-
daságok rendelkezésére. Víz-
kivételre, vízhasznosításra a 
mai napig 24 ezer 178 hek-
tárra kötöttek szerződést s 
ebben szerepelnek a halgaz-
daságok is vízigényükkel. 

Uj áruház Sándorfalván 

Várhatóan még 4—5 ezer 
hektárra kötnek szerződést 
a továbbiakban, hiszen a 
földek meglehetősen szára-
zak, nem kedveznek a mező-
gazdaságnak a hidrometeoro-
lögiai tényezők. Áz ATl-
VIZ IG területén a csapadék 
sok évi átlaga évente 560 
milliméter, kevesebb, mint 
az ország más területein. 
1971-ben a lehullott csapa-
dék az Országos Meteoroló-
giai Intézet szegedi adatai 
alapján 337 milliméter volt, 
amelyre az elmúlt év fel-
jegyzéseiben még nem volt 
példa. 1972 első negyedében 
is újgbb csapadékhiányok 
mutatkoztak, tavaly folytató-
dott a csapadékszegény idő-
járás és májusra egyes he-
lyeken meghaladta a 80—100 
millimétert is. A három év-
ben összesített csapadékhiány 
eléri a 400—500 millimétert 
s ez a jelenség várhatóan 
1974-ben is megmarad, sőt 
a száraz periódus fennállá-
sának feltételezése mellett 
tovább nőhet. 

A mezőgazdasági üzemek-

nek mindezeket a tényeket 

figyelembe kell venniük, hi-

szen az ATlVIZ IG által 

nyújtott öntözési lehetősége-

ket tavaly is csupán 64 szá-

zalékban vették igénybe. 

Járási ünnepség 
Forráskűton 

A szeged: jprás falvaihól 
Összesereglő vendégek és a 
községek dolgozóinak rész-
vételével rendeztek a felsza-
badító hősök emlékének 
adózva járási ünnepséget ha-
zánk felszabadulása 29. év-
fordulóján Forráskűton. 
tegnap, kedden délután. "Út-
törők fúvószenekara fogadta 
az érkezőket, a nagyterem 
felét is piros nyakkendős út-
törők, citerás és énekes pá-
va-körösök töltötték ki. 

Az évről évre ismétlődő 
ünnepségek meghitt hangu-
lata is bizonyíték rá, hogy a 
sorsfordító április óta fel-
növekedett nemzedék a nagy 
események szemtanúihoz ha-
sonlóan át tudja érezni a 
felszabadító harcok történel-
mi jelentősége mellett a ha-
zánk felszabadításáért ho-
zott mérhetetlen áldozatokat 
is, és képes a nagy példák 
intése szerint szervezni éle-
tét, végezni munkáját. Erre 
utalt az előadó is, amikor 
arról beszélt, hogy az ün-
neplés mai felfogásunkban 
nemcsak a puszta emlékezés, 
mindehekelőtt az évforduló 
szellemének, eszméinek 

megvalósítását jelenti. 

A forráskúti ünnepségen 
dr. Kovács József, a szegedi 
járási pártbizottság első tit-
kára mondott beszédet. Az 
elnökségben foglalt helyet 

A járási ünnepség részt vevőinek egy csoportja 

Oj szövetkezeti áruházát 
avattak tegnap, kedden déli-
ben Sándorfalván, a nagy-
község központjában. A 420 
négyzetméter alapterületű 
ABC áruház a szövetkezetek 
kölcsönös fejlesztési alapjá-
nak támogatásával, tagsági 
hozzájárulással és sok tár-

sadalmi munkaval épült föl 

rövid egy év alatt. Az új 

áruház — amelyet dr. Paczuk 

István, a megyei tanács el-

nökhelyettese adott át ün-

nepség keretében —, a meg-

nyitás napján bő árukész-

lettel várta első vásárlóit. 

Társadalmi aktivisták 
jutalmazása 

Tegnap délelőtt a városi párt-végrehajtóbizottság elv-
társi. baráti találkozót rendezett a pártbizottságon, a meg-
hívott társadalmi aktivistáknak. Dr. Ozvald Imre, a városi 
pártbizottság titkára megköszönte becsült, fáradságos mun-
kájukat és további eredményeket kívánt. Ezután ajándékot 
adtak át Balogh Lajosné, Csikós Istvánné dr., Fábián Mik-
lósné. Fehér Jánosné, Kocsis Mária, Kqjnok Jenőné," Nánai 

1 Lászlóné, Sallai Jenőné dr.. Szántai Istvánné, Vági Fe-
rencné és Verők Ernőné, Bacsó Mihály. Becfcer József, 
Börcsök László. Fodor József, Gráf Imre, Kalmár József, 
Kósa Mihály, Kószó József, M. Kovács József, Körmöczi 
András, Lakó Ferenc, Lovász István, Nyilasi Péter, Radnóti 
Tamás, Sponner Jenő, dr. Szöllősi Gyula, Zombori János, 
Zsoldos Sándor és Varga József aktivistáknak. 

Végül a városi pártbizottság vezető képviselői elbeszél-
-gettek a vendégekkel. 

többek között Somogyi Fe-
renc. a megyei párt-végre-
hajtóbizottság tagja, Tóth 
Szilveszterné és Nieszner 
Ferenc országgyűlési képvi-
selő, Kovács Imre, a me-
gyei tanács elnökhelyettese, 
Molnár Sándor, a Hazafias 
Népfront megyei bizottságá-
nak, titkára és dr. Ábrahám 

I Antal, a megyei tanács já-
rási hivatalának elnöke is. 

[ Az ünnepi beszédet közrefo-
I gó színvonalas kulturális 

műsorban közreműködött a 
kisteleki művelődési ház fú-
vószenekara, a domaszéki 
általános iskola énekkara, a 
forráskúti Páva-kör, Buk-
niczki Júl ia és Sisák Júl ia 
versmondó. 

Tegnap nyitották meg 
Mórahalom, Balástya, Szaty-
maz. Zákányszék és Forrás-
kút fotóköreinek munkáiból 
rendezett, kézimunkák be-
mutatójához csatlakozó já-
rási fotókiállítást is. 

A r u h a g y á r 
j u b i e u m a 

A Szegedi Ruhagyár dol-
í gozói tegnap együtt ünne-
pelték hazánk felszabadulá-
sának 29. évfordulóját és a 
ruhagyár megalakulásának 
25. évfordulóját. A kettős 
ünnepen a vendégek között 
köszönthették Győr fi Lászlót 
a megyei pártbizottság, Vr 

i res Ferencet, a városi párt-
j bizottság képviselőjét. Tóth 

Róberfet,-a Ruhaipari Sz»k-
' szervezet titkárát is. Mári 

Sándornenak, a szakszerve-
zeti bizottság titkárának 
megnyitó szavai után Szabó 
Sándor igazgató tartott ün-
nepi beszédet. amelyben 
méltatta a gyár 25 éves fej-
lődését jelenlei' eredmé-
veit mav! 1 v rfi László és 

Tóth Ról ifi köszöntötte az 
egybegyűli dolgozókat. 

Az ünnepség alkalmával 

kitüntetéseket adtak at. 
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