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B e s z á m o l ó t a g g y ü l é s e n : 

Kollektív érzés, 
tenni vágyás 

A rapszodikus és mostoha három héttel az esztendővé-
időjárás hatását az élelmi- ge előtt teljesítik a megha-
szeripar is alaposan meg- tározott tervet. Az üzem- és 

tetésekkel. Azt hisszük, szé-
pen reprezentálja ezt, hogy 
néhány évvel ezelőtt négy 

érezte ebben az évben. A munkaszervezésben is sok szocialista brigádtagot Állami 
Szegedi Konzervgyár tervét hasznos javaslatot adtak a 
itt-ott módosításra kénysze- pártszervezet tagjai, bár a 
rítette a nyersanyagoknál tör- javaslatok között olyanok is Szőke Béláné — a termelési 
tént mennyiségi és minőségi szerepeltek, hogy a követke- pártalapszervezetnek a tagja, 
változás: zöldbab, cecei pap- ző tervidőszak néhány célki-
rika és pritaminpaprika ke- tűzését mérsékelni kell, mert 
vesebb lett, mint amennyire komolyabb beruházásokra 
számítottak, viszont bő ter- egyelőre nincs pénzük. A 
mést vásároltak föl zöldbor- most kibontakozó „Dolgozz látáson, és elkelne a fekete-
sóból, uborkából és ősziba- hibátlanul"-mozgalom ereje fehér öltöző is. 
rackból. Ennek köszönhető, és népszerűsége meglepően A pártalapszervezet tagjai-
valamint a húskészítmények sok munkást érdekel az nak száma hatvanegy. Az él-
és halkonzervek nagyobb üzemben. Ez a későbbi vita múlt .években 14 ú j taggal 
mennyiségű gyártásának, során is kiderült, mert véle- gyarapodtak, akik közül tíz 

díjjal tüntettek ki, akik kö-
zül ketten — Széli Imrénéés 

A gondokat is megemlítette 
a beszámoló: javítani kelle-
ne az üzemek fűtésén, szel-
lőztetésén, a munkaruha-el-

hogy éves tervüket túltelje- mények csaptak össze azzal 
sitik, 650 millió forint érték- kapcsolatban, hogy 
nél több árut állítanak elő az üzemben, amelynek 

kenységét a mezőgazdaság 
jelentősen befolyásolja, érde-
mes-e, lehetséges-e egyálta-

nő, és többségük fiatal. A 
olyan párttagok munkáját is sorra 
tevé- vették, s azt állapították 

meg, hogy majdnem minden-
ki eleget tesz a rábízott fel-
adatoknak, a tagság zömé-

A kónzervgyár l-es számú Ián bevezetni a DH-mozgal- nek valamilyen társadalmi 

esztendő végére. A gyár 
eredménye meghaladja a 20 
millió forintot. 

pártalapszervezetének, a ter-
melésben dolgozó kommunis-
táknak tegnap, szerdán dél-
után megtartott beszámoló 

mat. Valaki megkérdőjelezte szervezetben van megbízatá-
a létjogosultságát, mire né-
gyen-öten is rácáfoltak. 

A pártalapszervezet be-
taggyűlésén is központi he- számolójából kiderült, hogy 

sa: munkásőrségben, a szak-
szervezetben, a tanácsokban, 
az MHSZ-ben, a vöröskeresz-
tes szervezetben, s másutt 

lyet kapott a gazdálkodás a konzervgyárban mindent van tisztsége. Az alapszer-
minden fontosabb mozzana- megtesznek azért, hogy ja-
ta. Az alapszervezet tagjai- vítsák a dolgozó nők, a gyer-

vezet minden tagja részt vesz 
valamilyen oktatásban, 35-en 

nak tanácskozásán részt vett mekes anyák élet- és mun- elvégezték a marxista közép-
és felszólalt Török József, a 
szegedi városi pártbizottság 
első titkára is. A vezetőség 
beszámolóját Tandari István-
né megbízott titkár terjesz-
tette a tagság elé. Az össze-
gezés nem volt bőbeszédű, 
tömören a lényeget mondták 
el az utóbbi négy év munká-
járól, a pártalapszervezet te-
vékenységéről. S tennivaló-
juk volt elegendő, hiszen a 
X. pártkongresszus határoza-
tai, valamint a később meg-

kakörülményeit, s „ajtót nyi- iskolát. Amikor a határozati 
tottak" a nők előtt a szak- javaslatot is előterjesztették, 
mai továbbképzés, s a veze- megnyugvással hallgatták a 
tői beosztások felé is. Az el- csúcsvezetőség minősítését az 
múlt időszakban a korábbi alapszervezet tevékenységé-
84 helyett ma már 94 veze- ről, hiszen a felsőbb párt-
tői poszton nőket találhatni, szerv is elégedett a konzerv-
A társadalmi tisztségviselők gyári l-es számú alapszer-
között a korábbi 172 helyett vezet munkájával, 
jelenleg 202-en vannak dol- Jó volt hallgatni a felszó-
gozó nők. A múlt évi és az lalók felelősségteljes szavait, 
idei bérrendezéseknél sike- és azt a kollektív érzésről ta-

differenciálást núságot tevő tennivágyást, 
hogy a női amely a termelésben dolgo-

zó kommunistákat áthatja. 
rült olyan 
végrehajtani, 

született elhatározások erre munkások alapfizetése szé-
bőséges lehetőséget adtak. Az pen javulhatott. A gyárban Juhász Lászlóné és Széli Im-
ifjúság- és a nőpolitikái ha- működik egy élelmiszerüz- réné elégedetten beszélt az 
tározatok különösen lényeg- let, s engedményes áron vá- utóbbi évek eredményeiről, 
bevágóak voltak a konzerv- sárolhatnak konzerveket is a hogy a konzervgyáriak hely-
gyáriak számára. gyáriak. A kisgyermekes zete mily szépen javult, s 

A termelésben közvetlenül anyák helyzetén segítettek ma már érdemes náluk mun-
részt vevő kommunistáknak akkor, amikor jelentős ösz- kára jelentkezni. Török Jó-
semmi okuk nem lehet a szeggel hozzájárultak az Ilo- zsef felszólalásában gratulált 
szégyenkezésre, mivel a gyár na utcai óvoda felépítéséhez, a konzervgyáriak eredmé-
eredménye évről évre sokat Az üdültetéseknél is előny- nyeihez, s átadta a megyei 
javult, s ma már ötezer ben részesítik a gyermekes és a városi pártbizottság üd-
vagonnál több készterméket anyákat, s egyre több mun- vözletét is a 
állítanak elő a szegedi üzem- kásasszonynak ismerik el az tagjainak. 

eredményét különféle kitün-

pártszervezet 

ben, s az áruk értéke meg-
haladja a 650 millió forintot. 
A korszerűsödés — ha nem 
is volt valamit látványos — 
ugyancsak elismerésre méltó, 
ú j gépeket és technológiai be-
rendezéseket vásároltak és 
állítottak üzembe. Több újí-
tást is bevezettek, amelyek 
mérsékelték a nehéz fizikai 
murtkát, gyorsították a ter-
melést. Felszereltek egy mo-
dern, szovjet gyártmányú, 
konzerves dobozokat gyártó 
automata gépsortj amely 
nyolc óra alatt 80 ezer 'da-
rab kis fémdobozkát készít. 

A vezetőség beszámolója 
részletesen kitért a szocialis-
ta munkaversenyre, amely a 
konzervgyárban igazán dicsé-
retes eredményeket ért el, s 
segítő ereje nélkül nehezen 
mondhatnák most el, hogy 

Gazdagh István 

Föld alatti árvíz 
Eddig még nem tapasztalt lángot rejtő terület geoló-

mérvű árvíz tombol a tatai giai adottságai miatt — a 
Kálvária-dombon három éve tatai barlang, mint óriási 
feltárt barlangrendszerben. A felszín alatti víznyelő vezeti 
hajdani hévforrások vájta, le a mélykarsztba. Az eddigi 
több száz méter hosszú bar- tapasztalatok szerint a bar-
langlabirintus folyosóit, ter- langi árvíz csak néhány nap-
meit csaknem teljes egészé- pal a csapadék lehullása után 
ben uralja az ár, a vízmély- kezdődik. Az eleinte szolid 
ség helyenként a tíz métert csörgedezést mind félelme-
is meghaladja. sebb zűgás, sistergés váltja 

A barlangi árvíz sajátos- fel, ahogy sorra működésbe 
sága, hogy az itteni üreghá- lépnek, s egyre bővebben 
lózat legmélyebb pontja is ontják vizüket a hegy gyom-
jóval magasabban fekszik az rának rejtett forrásai. Ha a 
úgynevezett nyugalmi karszt- víznívó lassan emelkedik, a 
vízszintnél, normál időjárá- víz zúgásához egyéb hátbor-
si viszonyok között semmifé- zongató hangjelenségek is 
le felszíni vagy föld alatti társulnak. A sziklakavernák-
származású víz nem táplál- ból a víz által kiszorított le-
ja. Az áradást itt időszakos v e g ő hörgő hangot ad, s ezt 
föld alatti források okoz- b a r langlabirintus sajátos 
zak. A kornyezo karsztos 
gyűjtőterületre hulló csa- akusztikája nehol_ rendkívüli 
padék nagy részét — a bar- mértékben felerősíti. 

Bővült a mezőgazdasági 
szaktanácsadói szervezet 

Országos értekezlet a MÉM-ben 
Szerdán a MÉM-ben or- gazdaság és az élelmiszer-

szágos tanácskozást rendez- ipar fejlesztését jól szolgál-
tek a megyei (fővárosi) taná- ják a bemutató gazdaságok, 
csok vb mezőgazdasági és ahol a szakemberek meg-
élelmezésügyi osztályainak ismerkedhetnek a legkor-
oktatási és szakpropaganda- szerűbb módszerekkel. Már 
felügyelői részére. Fehér 235 ilyen nagyüzem műkö-
Gyula MÉM főosztályvezető dik az országban, eredmé-
elmondotta, hogy a mező- nyeik az ország valamennyi 

mezőgazdasági szakembere 
számára hozzáférhetőek el-
mélyült együttműködést ala-
kítottak ki partnereikkel a 
szaktanácsadói hálózat ke-
retében a különféle intéz-
mények, kutatóközpontok és 
gazdaságok: az országban 151 
Szaktanácsadói szervezet mű-
ködik, kereken 4600 szakta-
nácsadóval. 

Az értekezleten értékelték 
a MÉM és a Kulturális Mi-
nisztérium által meghirde-
tett 1974. évi szakfilmhasz-
nosítási versenyt. A verseny 
hatására az élelmiszer- és 
fagazdaság fontosabb té-
máiból készült alkotásokat 
az országban mintegy 30 000 
alkalommal mutatták be. A 
filmforgalmazásban első he-
lyezést ért el Heves megye, 
második Vas megye, a har-
madik helyezett pedig Ba-
ranya és Szabolcs megye lett. 
A filmtári munkában az első 
Vas megye, második Bara-
nya megye, a két harmadik 
helyezett pedig Csongrád és 
Szabolcs megye. 

Előre, az útjelek nyomán! 
Befejeződött az V. Országos Uttörőparlament 

Az országos úttörőparla-
ment kiemelkedő eseménye 
volt a tegnap délutáni záró-
ülés, melyen elfogadták a 
dokumentumokat, a parla-
ment határozatait, s az elkö-
vetkező időszak feladatait 
kijelölő útjeleket. Ezek az 
útjelek segítenek a tájékozó-
dásban, hogy zöld utat nyer-
jen az életrevalóság, a tett-
erő, a kezdeményezés, a má-
sokért végzett felelős munka. 
Az útjelekben javasolt ha-
tározatok felölelik a mozga-
lom egészét, a szabad idős 
tevékenységtől az úttörőélet 
mozgalmi jellegének erősíté-
sén át a felfedező és kutató-
munkáig, az expedíciós tevé-
kenységig. A munkacsopor-
tok beszámolóihoz sok ér-
dekes, ötletes dokumentu-
mot csatoltak a küldöttek, 
olyanokat, amelyeket az itt 
töltött napok alatt* készítet-
tek: zászlókat, tablókat, öt-
letes figurákat, szellemes 
leveleket, táviratokat . 

A parlament levelet fogal-
mazott minden magyar szü-
lőhöz, kéréssel fordultak töb-
bek között az Oktatási, a 
Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztériumhoz, a KISZ 
Központi Bizottságához és 
a Magyar Úttörők Szövetsége 
Elnökségéhez. A hat munka-
csoport javaslatait az V. Or-
szágos Üttörőparlament záró 
együttes ülése egyhangúlag 
elfogadta. 

A négynapos tanácskozás 
eredményeit Nemes Péter, a 
szövetség titkára foglalta 
össze. Többek között a kö-
vetkezőket mondta: „Bizo-
nyítottátok, hogy ismeritek 
és élni is tudtok jogaitokkal, 
alkalmasak vagytok arra, 
hogy még több jogot kapja-
tok saját életetek intézésé-
ben ... Nemcsak a témák 
szóltak a tettekről, a tanács-
kozás is tele volt hasznos, 
nagyon értékes tevékenység-
gel Gondjaitokban a mi 
gondjainkra ismertünk jel, 
ez megerősített bennünket 
abban, hogy helyesen gon-
dolkodunk. Ez nagyszerű do-
log. Parlamentünkre az volt 
a jellemző, hogy nem kellett 
külön megfogalmazni a veze-
tő szervek és a gyerekek fel-
adatait, hanem úgy tanács-
koztunk, ahogy illik, ahogy 
helyes." 

Az V. Országos Üttörőpar-
lament záróülésén mutatko-
zott be először az úttörők 
előtt Szűcs Istvánné, a Ma-
gyar Űttörők Szövetsége ú j 
főtitkára. Zárszavában töb-
bek között a következőket 
mondotta: 

„Szóval és tettel bizonyí-
tottátok. méltók vagytok tár-
saitok bizalmára, felelősség-
gel képviseltétek vélemé-
nyüket, érdekeiteket az or-
szágos fórumon. A tettek be-
széltek, a szó és a tett egy-
sége fogalmazódott meg 
hozzászólásaitokban, a XI. 
pártkongresszus tiszteletére 
készült vállalásaitokban... 
A legszebb úttörőfeladat: 
helytállni a tanulásban, oko-
san, vidáman dolgozni és 
játszani, -a közösség ügye az 
én ügyemé-elv szerint élni, 
akarni, tenni azért, hogy 
terveink megvalósuljanak, 
szebb, boldogabb legyen éle-
tünk. A Magyar XJttörök Szö-
vetsége és Tanácsa számára 
a parlamentben elhangzott 
minden szó. javaslat komoly 
feladatot jelent." 

Szűcs Istvánné felszólalá-
sában elmondta, hogy a kül-

Dr. Komócsin Mihály a parlament küldötteinek egy 
portjával 

Sok kérdést tettek fel a megyei tanács elnökének, 
Perjési Lászlónak Is 

Török József Szeged fejlődéséről is tájékoztatta az úttö-
rőket 

pajtásokat dr. Komócsin Mi- rosnéző portyán ismerkedtek 
, hály, az MSZMP Csongrád Szeged műemlékeivel, neve-

döttektol elvárják: vallalja- m e g y e i bizottságának első zetességéivel, az úttörőparla-
nak tetteket a parlament ja- titkára, dr. Perjési László, a ment elnöksége és* a szekci-
vaslatainak, útjeleinek elter- Csongrád megyei tanács el- ók titkárai sajtótájékoztatót 
jesztesében. Legyenek agita- n ö k e > Török József, az tartottak. Soha ilyen eleven, 
torok, az útjelek megismere- M SZMP Szeged városi • bi- őszinte és vidám sajtótájé-
sének motorjai. Minaen z o t tságának első titkára, koztatón még nem vettem 
külaott dolgozzon azért, P a p p Gyula, Szeged megyéi részt. Az úttörők a parla-
hogy a parlament határoza- v á r u s i tanács elnöke, tíódi ment munkájáról szóltak, is-
tait saját jittorocsapataoan, György, a KISZ Csongrád mertették eredményeiket, 
-rajaban. -őrsében megváló- m e g y e i bizottságának első nagy sikert aratott vitatkozó-
sitsak. A felszabadulas 30. titkára és Baló Ilona, a kedvük. 
évfordulója tiszteletere mmel K I S Z szeged városi bizatt- Tegnap este a Szegedi 
tobb legyen a nemes tett, hi- ságának első titkára. A jól Sportcsarnokban nagyszabá-
szen a tettek beszelnek. sikerült találkozón a vendég- sú műsoros-táncos rendez-

* látók ismertették a pajtások- vénnyel búcsúzott a közel 
Tegnap délelőtt a parla- kai Csongrád megye és Sze- háromszáz küldött Szegedtől, 

ment küldöttei meglátogat- g e d város múltját, fejlődését, a z v - Országos Üttörőparla-
ták Csongrád megye és Sze- , , „ , f c „ ; , . „ ment városától. Viszontlá-
ged város párt-, állami és mai gazdasági, kulturális, tásra két év múlva. Zala-
ifjúsági vezetőit, a parlament tudományos eredményeinket, egerszegen! 
megyei védnökeit Fogadta a Miközben a csoportok, vá; Tandi Lajos 
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