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Tanácskozott az MSZMP 
Központi Bizottsága 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-
pon'i Bizottsága 1978. március 15-én Ká-
dár Jáno nak, a Központi Bizottság első 
titkárának elnökletével ülést tartott. 

A Közoonti Bizottság megvitatta és el-
fogadta Gyenes Andrásnak, a Közoonti Bi-
zottság ti tkárának előterjesztésében az 
időszerű nemzetközi kérdésekről szóló tá-

jékoztatót; Németh Károlynak, a Politikai 
Bizottság tagjának, a Központi Bizottság 
titkárának előterjesztésében a mezőgazda-
ság és az c'.e'miszeripar helyzetére, tovább-
fejlesztésének feladataira vonatkozó je-
lentést. 

Az ülésről közlemény jelenik meg. 

Termelékenyebben 
dolgozik az építőipar 

Mintha tél nem ls lett 
volna, úgy dolgoztak az év 
első két hónapjában az épí-
tésügyi ágazat minisztériu-
mi, tanácsi •vállalatai, szö-
vetkezetei. Igaz, az időjárás 
is szelídebb volt a szoká-
sosnál, mégis alapvetően az 
előrelátó munkaszervezés 
eredménye, hogy a dolgozók 
jó részét hatékony, érdemi 
munkával foglalkoztatták. 
Az Építésügyi és Városfej-
lesztési Minisztérium gyors-
jelentése szerint az építő-
ipar kivitelező szervezetei 9 
százalékkal több munkát 
végeztek el az év első két 
hónapjában, mint a múlt év 
azonos időszakában, így — 
a korábbi évekkel ellen-
tétben — nem tört meg a 
munka lendülete az év ele-
jén. Az ÉVM-vállalatok 10,5, 
a tanácsiak 7,2, az építő-
ipari szövetkezetek 11,7. és 
a termelőszövetkezetek kö-
zös vállalkozásai 2,5 száza-
lékkal növelték termelésü-
ket. 

A nagyberuházásokon az 
átlagosnál is dinamikusab-
ban dolgoztak az ÉVM gyár-
epítő vállalatai, majdnem 
17 százalékkal több mun-
kát végeztek el, mint a 
múlt év azonos időszaká-
ban. Az idei nagyberuhá-
zások építési feladatának 
mintegy 25 százalékát Bor-
sod megyében kell megva-
lósítani, ezért kedvező, 

hogy az Észak-magyarorszá-
gi Állami Építőipari Vál-
lalat ebben a két hónapban 
az előző évinél 23,4 szá-
zalékkal több munkát vég-
zett. Az orenburgi gázve-
zeték kompresszorállomá-
sainál dolgozó magyar vál-
lalatok több mint 60 mil-
lió forint értékű munkával 

Járultak hozzá ahhoz, hogy 
a tervnek megfelelően az 
idén megkezdődjön a gáz-
szállítás ezen a nemzetközi 
vezetéken. 

A lakásépítő szervezetek 
1954 ú j otthont — az egy 
évvel ezelőttinél 575-tel töb-
bet — adtak á t az év első 
két hónapjában. 

Az ünnepekre 

Bőséges 
élelmiszer-ellátás 

Színvonalas, választékos, 
az igényeknek megfelelő kí-
nálatról gondoskodtak a • 
húsvéti és az utána követ-
kező, a szabadnap áthelye-
zésével ugyancsak kettős, 
április 4-i ünnepekre — je-
lentette be a Belkereskedel-
mi Minisztérium szerdai 
sajtótájékoztatóján Szigethi 
Gyula főosztályvezető. 

A tanácsok iránvításával 
a kiskereskedelem és az 
ipar együttesen készült fel a 
lakosság zavartalan ellátá-
sára. Az üzleteket már fel-
töltötték, a múlt hét óta a 
boltokban van a húsvéti 
sonka, az édesipar e hét vé-

géig gyárt és 22-éig szál-
lít az üzletekbe húsvéti 
csokoládét. A napi friss 
élelmiszerek ünnepek előtti 
kiszállítására is pontos 
ütemtervet állítottak össze. 
Gondoskodtak mindenféle 
élelmiszerből megf elelő tar-
talékról. A kiskereskedelmi 
és az ipari vállalatok az 
ünnepek előtti szombatokon 
üzletzárásig tartanak ügye-
letet, s készenlétben gép-
kocsikat. így szinte az utol-
só pillanatig mód van a 
vártnál nagyobb igények 
kielégítésére, az utánpót-
lásra. 

Új orvosi rendelő 
Üjabb egészségügyi léte-

sítménnyel gazdagodott a 
Dél-magyarországi Magas-
és Mélyépítő Vállalat: Sze-
geden, a Bocskai utcai köz-
pontban elkészült az orvo-
si rendelő. A gyártmány-
fejlesztési irodában rajzol-
ták a terveket —, kivitele-
zőt sem kellett fogadni —, 
hamar végeztek a munká-
val. A szükséges műszerek 
is megérkeztek, bár egy ré-
szük még a folyosón, ládá-
ban hever. Várhatóan áp-
rilis elejére valamennyi a 
helyére kerül. 

A főállású orvos és asz-
szisztense rendszeresen el-
lenőrzi a munkások alkal-
masságát: a veszélyes he-
lyeken dolgozókét 6 hóna-
ponként, a többiekét éven-
te. Szakrendelésen gyó-
gyítják az építőiparban igen 
gyakori mozgásszervi be-
tegségeket. Az üzemorvosi 
rendelőben kevesebb időt 
töltenek el a dolgozók, mint 
korábban az SZTK-ban, és 
arra is lehetőséget kapnak, 
hogy a kezelés után a fek-
tetőben pihenjenek. 

Az üzemi rendelő és a 
mellette nyitott felvételi 

Ultrahangos kezelés az ú j rendelőben 

iroda az ú j dolgozók foga-
dását is leegyszerűsítette. A 
jelentkezők leadják papír-
jaikat. i munkaügyi szak-
emberekkel megbeszélik a 
teendőiket, najd átrre:.nek 
a rendelői t egészségügyi al-
kalmassági vi-'-gára. Ezt kő-
vetően pár t errel távo-
labb a bal Hittek és az egész-
ségi ártalmak elkerülésé-
r e oktat ják őket. 

Az ú j rendelőben több 
ezer építőmunkást vizsgál-
nak, és gyógyítanak. A vál-
lalat most azt tervez:, hogy 
• súlyosabb mozgás szervi 
betegségben szenvedő em-
bereken segít. A szegedi vá-
rosi tanács vb egészségügyi 
osztályával közösen progra-
mot dolgozott ki, e szerint 

•Újszegeden, a Par t fürdő mel-
lett néhány év múlva 
gyógyházat építenek. 

A márciusi ifjak igazi örökösei 
a ma fiataljai 

Ifiúsági nagygyűlés, koszorúzások 
Megkezdődtek a forradalmi ifjúsági napok 

ünnep lők ezrei a Kossuth-szobor körül 
A c s S . S á n d o r t e l v é t e l e 

Friss március - szelek ker-
gették az ég felhőrcsordáit, 
lengették a nemzetiszínű és 
vörös zászlókat. Szegeden, a 
zászlódíszbe öltözött Klauzál 
téren már jóval a koszorú-
zási ünnepség és ifjúsági 
nagygyűlés előtt az I f jú Gár-
da zenekar pattogó indulói 
szóltak. A szegedi középisko-
lák egyesített, 600 tagú kóru-
sa 48-as dalokat, Kossuth-
nótákat énekelt. Az 1848. 
március 15-re emlékező ren-
dezvényt és a forradalmi if-
júsági napok megyei esemé-
nyeit megnyitó nagygyűlést 
a Himnusz hangjai vezették 
be, majd Rácz Tibor, a Sze-
gedi Nemzeti Színház művé-
sze Petőfi Sándor A XIX. 
század költői című költemé-
nyét mondta el. 

Az ifjúsági nagygyűlés szó-
noka, Pádár Lászlóné, a Ma-
gyar Úttörők Szövetsége 
Csongrád megyei Elnökségé-
nek elnöke beszédének beve-
zetőjében a százharminc év-
vel ezelőtti eseményeket idéz-
te. szólt a márciusi i f jak pél-
dájáról, összekapcsolta tör-
ténelyiünk három, forradalmi 
tavaszának, három, reményt 
keltő lehetőségének dátumát 
történelmünkben, népünk éle-
tében. Emlékeztetett arra, 
hogy március példáját az el-
múlt százharminc esztendő-
ben sokan igyekeztek kisajá-
títani és beszennyezni. El-
mondta, hogy a márciusi i f -
jak igazi örökösei a ma fia-
taljai, akiknek ifjonti robba-
nékonysága, energiája, türel-
metlensége, harcos szelleme 
mindig is motorja volt a fe j -
lődésnek, a társadalmi válto-
zásoknak, csatákban és a bé-
kés építő munkában egyaránt. 
Pádár Lászlóné fölrajzolta az 
eszmei rokonságot, amely ösz-

szeköti március i f jai t a Ta-
nácsköztársaság vöröskato-
náival,. a fasizmussal szem-
beszálló ifjúmunkás-mozgal-
mak lányaival, fiaival. Ma 
úgy lehetünk hűek forradal-
mi elődeink eszméihez — 
hangoztatta —, ha megte-
remtjük a forradalom foly-
tonosságát, minél aktívabb 
részesei leszünk a szocializ-
mus győzelméért folytatott 
világméretű harcnak.' A szo-
cialista hazafiság, a tettek ha-
zafisága, amely összefonódik 
az internacionalizmus világot 
átfogó nagy eszméjével. Csak 
ebben a közös harcban való-
sulhat meg Petőfi százhar-
minc esztendeje fölragyogta-
tott gondolata, a világszabad-
ság. 

Az ünneoi beszéd után a 
Klauzál téri Kossuth-szobor 
talapzatánál a zénekar hang-
jai közepette elhelyezők a 
kegyelet és emlékezés vörös 
szegfűkoszorúit a megyei, a 
városi KISZ-bizottság, a Ha-
zafias Népfront megyei és 
városi bizottság, a fegyveres 
testületek", az egyetemi-főis-
kolai hallgatók, a munkás-
fiatalok és a középiskolás 
diákok képviselői. A március 
idusára emlékező Klauzál 
téri ünnepség az Intemacio-
náléval ért véget, majd gye-
rekek hada zászlókat és virá-
gokat helyezett a szobor ta-
lapzatára. A több mint tíz-
ezer résztvevő — óvodások, 
iskolások, egyetemisták, mun-
kásfiatalok, veteránok — 
nagyszerű hangulatban idéz-
te a százharminc évvel ez-
előtti történelmi eseménye-
k e t 

Tegnap délelőtt még három 
helyen rendeztek az évfor-
duló alkalmából koszorúzási 
ünnepeéget. Elhelyezték az 

emlékezés virágait a Nem-
zeti Emlékcsarnokban levő 
Petőfi-szobornál, az Aradi 
vértanúk terén álló Szőregl 
csata emlékműnél és Szőre-
gen, az egykori csatára emlé-
keztető táblánál. 

„A mi hazafiságunk, tettek 
hazafisága!" — a budapesti 
Nemzeti Múzeum homlokza-
tát díszítő jelszó, valamint 
az ünnepet köszöntő nemzeti-
színű és vörös zászlók alatt 
fővárosi fiatalok, dolgozók 
ezrei sorakoztak fel március 
15-én, az 1848-as forradalom 
130. évfordulóján. Petőfi, 
Táncsics, Jókai. Vasvári, és 
a többi márciusi i f jú szelle-
mét, forradalmi hevületét, 
hazafias lángolását idézte a 
Múzeumkertben megtartott 
nagygyűlésével a Hazafias 
NéDfront Országos Tanácsa és 
a KISZ Központi Bizottsága. 

Az elnökség tagja volt Ma-
róthy László, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja, a 
KISZ Központi Bizottságának 
első titkára, Kállai Gyula, a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának elnöke. Király 
Andrási lé, az MSZMP buda-
pesti bizottságának titkára, 
Farkasinszky Lajos, a fővá-
rosi tanács elnökhelyettese, 
továbbá a budapesti állami, 
társadalmi szervek, a fegyve-
res testületek számos más 
képviselője. 

S. Hegedűs László, a Haza-
fias Népfront Országos " raná-
osa titkára mondott ünnepi 
beszédet. 

A gyűlés résztvevői — fel-
nőttek és fiatalok — a Kos-
suth Lajos utcán, a Szabad-
saj té úton, a Váci utcán ét a 
Március 15-e térre tanullak, 
S a Petőfi-'-zobor talapzatán 
elhelyezték a tasezorukat. 


