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A rókusi p ári szervezet taggyűlése 
A JÜLIUS HAVI PÁRT-

TAGGYŰLÉST a Pacsir ta-
utcai ú j székházban tar to t ta 
meg a rókusi pártszervezet. 
Sajnos, a pár t tagságnak alig 
50 százaléka gyűlt csak egy-
be. 

A taggyűlésen Sárvári Mi-
hály elvtárs, a pártszervezet 
t i tkára ismertette a soronlé-
vő tennivalókat. A genfi 
kormányfői értekezlet jelen-
tőségének kiemelése után a 
mezőgazdaság helyzetével 
foglalkozott bővebben. Szük-
séges is volt a mezőgazdasá-
gi problémákról tárgyalni, 
mert a cséplés, a gabona-
begyűjtés, az állami gabona-
felvásárlás és a termelőszö-
vetkezetek fejlődése égető 
kérdés mindannyiónk számá-
ra. Helytelen volt azonban, 
hogy Sárvár i elvtárs kissé 
lebecsülte a kenyérgabona 
szabad felvásárlása érdeké-
ben végzendő politikai fel-
világosító munkát . Azt mon-
dot ta : ,.ez nem lesz nehéz 
dolog, hiszen aki nem ad ja 
el felesleges gabonája meg-
határozott részét az ál lam-

. nak, azt úgyis elszámoltat-
ják". Példát is említ erre. A 
rókusi szérűn az egyik dol-
gozó paraszt az elsők között 
csépelt el, de mivel nem volt 
ha j landó megkötni a szerző-
dést, másnap elszámoltatták, 
és nem kapta meg a kedvez-

.ményeket sem. 
Kétségtelen, az állami fel-

• vásárlásról szóló rendelet 
meghatározza a büntető ren-
delkezéseket is A pártszer-
vezetnek azonban az a köte-
lessége, hogy jó politikai 
meggyőzéssel megértesse a 
dolgozó parasztokkal, meny-
nyivel jobban járnak, ha a 
cséplőgépnél önként kötik 
meg a szerződést.. A népne-
velők ne sa jná l ják a fá rad-
ságot, menjenek ki a rókusi 
szérűre, beszélgessenek a 
dolgozó parasztokkal. 

EGYIK LEGFONTOSABB 
FELADATKÉNT jelölte meg 
a taggyűlés ezután a nép-
nevelő hálózat erősítését. A 
jelenlegi 70 fős agitátor gár-
dá t legalább 140-re kell ki-
egészíteni. Ebből 18 elvtárs-
nak a dolgozó parasztok kö-
zött kell dolgoznia, hogy azok 
•felismerjék a többtermelés 
'egyetlen helyes ú t já t , a kö-
zös gazdálkodást. A párt t i t -
k á r m á r napok óta k i já r a 
;Dózsa TSZ-be, ahol meg-
beszélte az ottani népneve-
lőkkel, hogy a kerületiekkel 
•együtt mennek ma jd agi-
tálni. 

Megállapította Sárvári elv-
társ, hogy a pár tokta tásban 

részvevők kiválogatása még 
mindig nem történt meg, 
mert egyesek nem jelentek 
meg. Ezekhez a párttagokhoz 

••„személyesen mennek majd 
«1, hogy meggyőzzék őket a 
pá r tok ta t á s fontosságáról. 
Megdicsér te Halász György 
pástcsoportvezetőt , aki ön-
zetflen m u n k á j á v a l hozzájá-
rult ahhoz, hogy a tagdíjf ize-
tés jú húsban 95 százalékos 
volt. 1 "elhívta a pártcsoport-
vezetői: f igyelmét: legalább 
két het enkint h ív ják össze a 
csoport) uk tagjait , bízzák 
meg őke t pár t fe ladat ta l és 
utána k é r j é k tőlük számon a 
munkát . 

MINDÖSSZE HATAN 
SZÓLALTAK FEL a. taggyű-
lésen. Legűöbben a genfi ér-
tekezlet je!lentőségét mél ta t -
ták. Sán ta Pál elvtárs, a 
Dózsa TSZ erősödéséről be-
szélt. Az egyik tag azt mon-
dotta neki, hogy tavaly is 
nagyon meg elégedett volt a 
jövedelemmel, az idén azon-
ban sokkal ' többre van kilá-
tásuk. SzékeÜy László bírál ta 
a pár t t i tkár t , mer t nem tá j é -
koztatta a ;tagságot arról, 
hogy a Béketelepen külön 
ta r tanak taggyűlést , noha az 
ott lakó 20—215 elvtárs is a 
rókusi alapszervezethez t a r -
tozik; 

Sárvári elvtáirs a felszóla-
lásokra válaszcáva elismerte 
hibáját . A Béketelepiek k ü -
lönválására azér t volt szük-
ség, mer t nagyon messzire 
laknak és emia t t nem jelen-
tek meg a pár t taggyűlésen. 
Ezt a kérdést ü g y oldották 
meg, hogy a rókusi pártszer-
vezet taggyűlésével egyidő-
ben a vezetőség egyik tag ja 
Béketelepen t a r t j a meg a 
taggyűlést, ugyanannak a be-
számolónak az alapján. 

MEGLÁTSZOTT A TAG-
GYŰLÉSEN, hoigy nem ké-
szítették elő azt (megfelelően. 
A vezetőség kievés gondot 
fordított arra, hogy a pár t -
tagságnak legaiiább 70—80 

százalék a megjelenjék. Ga-
liba Imre elvtárs, a pártve-
zetőség egyik tagja elmon-
dotta, hogy egy héttel ezelőtt 
tar tot tak vezetőségi ülést, de 
azon sem a taggyűlés meg-
szervezéséről nem beszéltek, 
sem arról, hogy a beszámoló-
nak milyen fontos kédések-
kel kell foglalkoznia. Sárvár i 
Mihály elvtárs tehát egyedül 
állította össze a beszámolót, 
mivel — mint ő maga mon-
dotta — »jó beszélökészsége 
van". Így nem a vezetőség 
kollekt ívájának tapasztalatait 
tükrözte, hanem egyetlen 
elvtárs meglátásait . Nem 
csoda, ha nem volt eléggé 
alapos, rendszerezett és 
mélyreható. Szinte elkerül-
hetetlenül következett ebből, 
hogy nem kielégítően vála-
szolt a Béketelepi taggyűlés 
miatt felszólaló elvtársnak 
sem. Azt mondotta, hogy a 
Béketelepre kiküldött elvtárs 
is ugyanennek a beszámoló-
nak alapján t a r t j a meg a 
taggyűlést. De hiszen Sár-
vári elvtárs csak egyes kér-
déscsoportokat vetet t papír-
ra, — szabadon tar to t ta a 
beszámolót. Honnan t u d j a 
tehát , hogy a Béketelepre 
küldött elvtárs ugyan azt 
mondotta el a taggyűlésen, 
amit ő? 

A RÓKUSI PÁRTSZER-
VEZET vezetőségének na-
gyobb felelősséggel kell a 
következő taggyűlésre felké-
szülnie. Ez látszódjék meg a 
beszámolón és a párt tagság 
megjelenésén egyaránt . Ügy 
foglalkozzanak a pártcsoport-
vezetőkkel, hogy azok — a 
tagdí jak összeszedésén túl-
menően — többször is meg-
látogassák csoport juk vala-
mennyi tag já t és felkeltsék 
a taggyűlés irántt érdeklő-
dést. Csakis így lehet ha tá -
rozatképessé tenni a pá r t -
szervezet legfelsőbb fórumát , 
és cselekvő egységbe foglalni 
a rókusi kommunis ták erejét . 

Felhívás 
Felhívom a városi ingatla-

nok tulajdonosait, ingatlankeze-
lőit, hogy a tulajdonukban, ke-
zelésükben, vagy használatuk-
ban lévő ingatlanokon a vízve-
zetési kifolyókat, vízmérő óra 
aknákat, víztelenítő csapokat 
és tömbszelencéket 48 órán be-
lül takarítsák ki, javítsák meg. 
Az aknákból a szennyes vizet 
és iszapot 20 cm vastagságban 
termeljék ki, s az akna/ fene-
kére legalább 20 cm vastag-
ságú szűrökavicsréteget helyez-
zenek el. Ezt a műveletet rend-
szeresen ismételjék meg úgy, 
hogy az akna tisztántartása ál-
landóan biztosítva legyen. A 
csapok és a tömbszelencék hiá-
nyosságait ezen idő alatt meg 
kell szüntetni. 

Felhívásom végrehajtását el-
lenőriztetem és a mulasztók 
ellen szigorúan fogak eljárni. 

VB. ELNÖK 

— A szegedi Nemzeti Szín-
ház művészbrigádja ma, va-
sárnap este 7 órakor Fá-
biánsebestyénben, 9 órakor 
pedig Eperjesen szerepel. A 
brigád ezzel befejezi szerep-
léseit Csongrád megye terü-
letén és a továbbiakban 
Hajdú-Bihar megye közsé-
geit látogatja meg a jándék-
műsorával 

A Városi Tanács 
v é g r e h a j t ó b izot t ságának 

k ö z l e m é n y e 
Szeged megyei jogú város 

tanácsának végrehaj tó bi-
zottsága a városban fellé-
pett hasmenéses megbetege-
désekkel kapcsolatosan közli 
az alábbiakat : 

A Szeged városában fellé-
pett hasmenéses megbetege-
dések száma, amelyről csü-
törtökön beszámoltunk, az 
azóta eltelt idő alatt csök-
kent, és a következő napok-
ban további számottevő csök-
kenés várható. Az előző köz-
lemény óta elvégzett labora-
tóriumi és műszaki vizsgála-
tok az első feltevés helyes-
ségét igazolták, tehát már 
bizonyossággal állítható, hogy 
a víz terjesztette a megbete-
gedéseket. A betegség válto-
zatlanul könnyű formában 
zajlik le. 

A további megbetegedések 
elkerülése érdekében a víz-
vezetéki víz folyamatos chlo-
rozása történik. A laborató-
riumi vizsgálatok máris a 
szennyeződés megszűntét 
mutatják. 

Annak ellenére, hogy az 
egészségügyi és műszaki szer-
vek mindent megtettek és 

megtesznek, hasonló és eset-
leges egyéb megbetegedések 
megakadályozására mégis 
szükséges a város összlakos-
ságának hastyphus elleni vé-
dőoltása. A védőoltások ide-
jét a hatóságok a lakosság-
gal falragaszokon fogják kö-
zölni. Felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy a falragaszo-
kon megjelölt időben és he-
lyen oltásra megjelenni k8-

i telesek. 

Az ingatlantulajdonosok és 
a lakosság feladata a víznye-
rési helyek tisztántartása, 
tisztaságának megóvása, a 
fagytalanitó aknák kitisztí-
tása, a csapfolyások meg-
szüntetése, a környezeti tisz-
taság maradéktalan helyre-
állítása és annak állandó fo-
lyamatos fenntartása, a sze-
mélyi tisztaság fokozott fenn-
tartsa, az árnyékszékek tisz-
taságának megóvása, fedve-
tartása és mésztejjel való 
fertőtlenítése, a szemét, trá-
gya szabályos, zárt tárolása. 

DÉNES LEÖ, 
i a végrehajtó bizottság 

elnöke 

Á Minisztertanács jóváhagyta és megerősítette 
a terme'őszövellíeiefi csoport új minlaalapszabályál 

rA Minisztertanács a Ter-
melőszövetkezeti Tanács és a 
Földművelésügyi miniszter elő-
terjesztésére jóváhagyta és 
megerősítette a termelőszövet-
kezeti csoport új mintaalap-
szabályát. A Minisztertanács 
tudomásul vette, hogy az I. és 
II. típusú termelőszövetkezeti 
csoportok a jövőben az új min-

taalapszabály szerint folytatják 
működésüket. 

A Minisztertanács által el-
fogadott új mintaalapszabály 
— amelynek szövegét a Ma-
gyar Közlöny 1955. július 28-i 
száma közölte: — a Termelő-
szövetkezeti Tanács és a Föld-
művelésügyi Minisztérium ki-
adásában rövidesen külön bro-
súrában megjelenik. 

Hazánkban először 
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a penicillinporlasztót és a mikrotom késeket 

Milyen szép az ifjúság 
<Szeszélyes idöjá-

rás. A felsővá-
rosi szérűskert fölött 
az imént még szaba-
'tion mosolygott tükör-
képével a nap és itt 
van ni: összecsomóso-
dik néhány aprócska 
felhő és máris dörög, 
villámlik, esik. Mit 
csinál ilyenkor a me-
zei ember? Kapja ma-
gát és lohol oda, ahol 
nem ázik. Akit meg a 
kocsi tetején, a kévé-
ken talál a bolondos 
'zápor, az sebtében a 
fejére húzkodja a rék-
tijét vagy a kiskabát-
Iját. De mitévők legye-
nek a gépesek, mikor 
az osztagnak már csak 
'a jeneke van meg és 
'Zuhog onnan felülről, 
mintha dézsából önte-
nek? Megállni nem le-
het. hiszen ekkor dud-
va lesz a drága ke-
nyérmag és különben 
sem érdemes azért a 
'pár kévéért. Nem 
mondja ezt senki — 
beszélni nincs idő — 
'csak érzi. Etetni nem-
hogy gyorsabban, in-
kább lasabban muszáj, 
kiért falni győzné 
Ugyan a dob, csakhogy 
fiem veri jól ki a sze-
fnet. Még tíz kéve ..., 
Igiár csak öt most 

már kettő.... végül 
egysem. 

Sikerült! Micsoda 
öröm ez. A mezítelen 
izmos hátakon csorog, 
folyik a víz, viszi a 
szúrós tokiászokat a 
gatyakorcba. Hadd vi-
gye, ki törődik most 
vele. Gereblye, vasvil-
la, rudasja mind kéz-
ben van most a végső 
takarításnál. Majdcsak 
eláll, ha megunja, 
ügyis mindegy már, 
nem áznak el jobban, 
ha estig ömlik se, az 
emberek böre nem ve-
szi be a vizet. Még jól 
is esik egy kicsit hős-
ködni, dacolni az ele-
mekkel. 

A hajtómotor — a 
gépésznek egy 

mozdulatára — hal-
kabbra fogja a hang-
ját, emelt bugásából 
enged a dob, aztán 
nézzenek csak oda! Az 
égi csatazaj is csende-
sedik. 

Vége. 
— Na, ez „jó mu-

latság, férfimunka 
volt". — citálja valaki 
Vörösmartyt a szal-
marázó végénél, mire 
húsz torokból felhar-
san a nevetés. Egyik 
is, másik is előhúzza 
felsőruháját a szalma-
kazal tövéből és le-

törli vele maszatos ar-
cát. Ebben a pillanat-
ban bújik elő ismét a 
nap huncutul kacsin-
gatva. és mintha azt 
mondaná: 

— Szerbusztok fiúk! 
Bizony, fiúk ezek a 

bátor gépesek egytöl-
egyig. Keménykötésű 
17—18 éves ifjak, telve 
csattanó élettel, vi-
dámsággal, szerelem-
mel. A hivatásukba 
szerelmesek, amit vá-
lasztottak maguknak, 
ök a szegedi Móra 
Ferenc traktoros gé-
pészképző iskola hall-
gatói és azért csépel-
nek itt ekkora lelkese-
déssel. mert az elmé-
leti tudás mellett a va-
lóságos élettel is meg 
akarnak ismerkedni, 
ök nem aféle Anyegin 
típusú emberek akar-
nak lenni, akik min-
denhez konyítanak va-
lamit, de semmihez sem 
értenek, hanem olyan 
kiváló szakemberek, 
akikre nyugodtan épít-
het izmosodó szép ha-
zánk. Azért váltják 
egymást szigorú sor-
rendben a cséplőgép 
körül lévő valameny-
nyi munkánál, hogy az 
iskola után, amikor gé-
pet bíznak a gondjaik-
ra, ne akadjanak jel 

soha, semmilyen körül-
ménvek között. 

X.Jázatnak tovább, a 
í i másik asztaghoz, 

nem nyughatnak egy 
percre sem. A cséplés 
befejezéséig egyetlen 
nagy cél sarkalja őket: 
meg kell nyerniök az 
ország MTH iskolás 
cséplöcsapatai között 
folyó versenyt. Kap-
kodva mondja ezt el 
Csima Ernő, mert sza-
ladnia kell a többiek 
után. Lőrincz József 
még megmutatja az el-
lenőrző füzetet, amely-
be tiz nap óta mindig 
olyan mondatokat ír-
tak, hogy JYlinden 
rendben, hiba nélkül 
megy a gép". Sőt, az 
egyik lapon ez olvas-
ható: ,A gép a meg-
engedett szemveszte-
ség alatt dolgozik". A 
harmadik ifjú erre tré-
fásan megjegyzi, hogy 
furcsa is lenne éppen 
őnáluk valamilyen hi-
ba. Tegnap 153 má-
zsát csépeltek. Ma ha-
jazni akarják a tegna-
pot. holnap pedig a 
mát. 

Nem árt nekik se 
nap, se szél, se esö. 
Erősek, fegyelmezettek, 
öntudatosak. £s na-
gyon szépek. Fiatalok. 
DISZ-tagok. 

N . I . 

A Szegedi Orvosi Müszer-
és Gyermekkocsi Készítő KSZ-
ben, — joggal mondhatjuk — 
országra szóló és úttörő mun-
kát végeznek. Két, az orvos-
tudományban nagyon fontos 
műszer gyártását kezdték meg. 
Olyan műszereket állítanak 
elő, amelyeket hazánkban még 
soha sem gyártottak. 

Az orvosok embertgyógyító 
munkájában fontos műszer a 
penicillinporlasztó. Segítségé-
vel a hörgőtágulást, krónikus 
hörgőhurutot és a tüdőtályogot 
kezelik. A műszerrel a penicil-
lin páraalakban a hörgőn ke-
resztül közvetlenül bejut a le-
vegővel a tüdőbe. A penicil-
linporlasztókat, — amelyeket 
hazánk kórházaiban, klinikái-
ban használnak — Csehszlová-
kiából és Svájcból hoztuk be. 
Természetesen a gyógyászatban 
fontos műszerre nagy szükség 
van; bizonyos hiány is mutat-
kozik belőle. 

Nemrégiben a szegedi Bel-
gyógyászati Klinika orvosai 
azzal a kéréssel fordultak az 
Orvosi Műszer- és Gyermek-
kocsi Készítő KSZ-hez, hogy 
állítsanak össze számukra egy 
penicillinporlasztó készüléket. 
A KSZ vezetőinek is dicséreté-
re váljék, nem ijedtek meg et-
től a kétségtelenül nagy fel-
adattól. Balázs Emil, a szö-
vetkezet elektrotechnikusa — 
aki felső fémipar iskolát vég-
zett és 23 esztendeje dolgozik 
a szakmában — elismerésre 
méltó módon elvállalta a ké-
szülék összeállítását. 

Teljesen új ismeretlen 
terület volt Balázs Emil ré-
szére a penicillinporlasztóval 
kapcsolatos munka. Igaz 
ugyan, hogy javított ilyen mű-
szert, de a javítás és egy új 
műszer létrehozása két külön-
böző dolog. Tanulmányozta ap-
rólékos gondossággal a Svájc-
ból és a Csehszlovákiából szár-
mazó penicillinporlasztót. Járt 
a klinikán és ott megkérdezte 
az orvosok véleményét is ar-
ról, hogy a használatban lévő 
készülékeknél működésük köz-
ben milyen hiányosságok buk-
kantak elő. Az orvosok termé-
szetesen szívesen siettek se-
gítségére. Ezután alapos kö-
rültekintéssel — a csehszlová-
kiai és a svájci készülékek 
alapján — megtervezte az új 
és készítendő penicillinporlasz-
tót. 

Munkaasztala fölé hajolva 
találtuk a mestert — Balázs 
Emilt — amikor felkerestük, 
hogy szót váltsunk vele. Kedv-
vel beszélt munkájáról és utá-
na részletesen ismertette, mi-
lyen is lesz majd a penicillin-
porlasztó. A készülék hordoz-
ható alapon áll és 0.15 lóerős 
villanymotor „csinálja" benne 
a levegőt, amely a penicillint 

továbbítja. A készülék és a be-
teg szájára helyezett tapadó 
„kosár" között hajlékony cső-
toldaton keresztül kerül a pe-
nicillintároló edényből a peni-
cil'linpára a levegővel együtt 
az ember szervezetébe. Az 
egész műszer természetesen 
nem nagy, könnyen kezelhető 
és hordozható. 

Már születőben a penicillin-
porlasztó. Nem is sókára — 
tíz napon belül — teljesen ké-
szen lesz. Nemcsak egy mű-
szert, hanem összesen hármat 
állítanak össze. Bátran írhat-
juk, hogy a Szegeden készült 
penicillinporlasztó bizonyára 
beváltja a hozzá fűzött remé-
nyeket. „Nagy gonddal készí-
tem a műszert — jónak kell 
lennie" — állapítja meg a mes-
ter. 

Tervezik azt is, hogy az első 
példányok elkészítése és kipró-
bálása után hozzákezdenek tö-
meges gyártásához. 

Mikrofomkés soha nem 
készült még Magyarországon. 
Most már készül a KSZ késes 
és műköszörűs részlegében. A 
mikrotomkést mikroszkopikus 
metszetek előállításához hasz-
nálják az orvostudományban 
és a tudomány más ágaiban. A 
mikrotomkéssel olyan, — a 
cigarettapapírnál is vékonyabb 
— metszetet tudnak készíteni, 
amely á milliméter ezredrésze. 
Az eddig használatban lévő 
mikrotonkéseket Németország-
ból és Ausztriából hoztuk ha-
zánkba. S micsoda öröm is az, 
hogy már eljött az idő, amikor 
hazánkban, közelebbről, Sze-
geden gyártjuk. 

A késes és műköszörűs rész-
legben vagyunk, ahol „világ-
rahozzák" a mikrotomkéseket, 
s ahol a régi szegedi halbics-
kák is készülnek. Gasparics 
Péter, — részlegvezető — ez a 
régi szakember arra a kérdés-
re: hogy volt „bátorságuk" 
neki vágni a nagy feladatnak, 
elmosolyodik és azt mondja: 

— Neki vágtunk és bizonyo-
sak voltunk abban, hogy az 
odaadásunknak, hosszú évti-

zedes gyakorlatunknak meg is 
lesz a haszna. 

Valóban így van. Az első 
mikrotomkések után újabbak 
készülnek. Álljon itt az is, 
hogy a Szegeden gyártott mik-
rotonkések első darabjait Bu-
dapesten tüzetes vizsgálat alá 
vették, s megállapították, hogy 
felveszi a versenyt a külföldi 
gyártmányokkal. A mikrotom-
késeket brigád gyártja, Gas-
parics Péter vezetésével. A 
brigád iagjai: Ordögh András, 
Csikós Pál, Vincze Ferenc, 
Vass Jánosné. 

'A mikrotomkések 9 centimé-
tertől 35 centiméter hosszú-
ságig készülnek, szélességük 
pedig 4 centiméter. Gasparics 
Péter előhoz egy mikrotomkést. 
Tükörfényes, szép. Eles! Talán 
százszor élesebb, mint a bo-
rotva. A legkitűnőbb acélból 
készül hosszú és bonyodalmas 
műveleteken át. A mikrotom-
kés anyaga belga és svéd acél, 
s ezt az elhasznált kúpgörgős 
csapágyakból is biztosítják. (Az 
a kérés az üzemekhez, — ipa-
riakhoz és mezőgazdaságiak-
hoz —, hogy a nem használt 
és már megkopott kúpgörgős 
csapágyakat juttassák el a szö-
vetkezethez.) 

Röviden fgy készül a 
mikrofomkés: leszabják az 
anyagot, utána 900—950 cel-
zius fokra felhevítik, majd ko-
vácsolják. Ezt követően az 
anyag a lágyító-kemencébe ke-
rül, s ott „pihen" nyolc óra-
hosszáig, hogy meg tudják 
munkálni. Ezután fazonba kö-
szörülik, majd 900 celzius fo-
kon edzik, s olajban hűtik le. 
Ezzel még nincs befejezve a 
munka. Egyre jobban formát 
kap a mikrotomkés. Tisztára 
köszörülik és színárnyalatot 
kap, majd következik az élesí-
tése. Végül különböző finom-
ságú filckorongokon csiszolják, 
fényesítik. 

Egyre több mikrotomkés ké-
szül. Tatabányára, Szegedre 
és az ország különböző vidéké-
re küldik, hogy az orvostudo-
mány az ember szolgálatába 
álljon, 

Morvay Sándor 

Bővül az árucsereforga-
lom Észak- és Dél-Viet-
nam közt 

' 1954 áprilisáig a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság 
egész expor t j ának 18 száza-
léka i rányul t Dél-Vietnam-
ba, a behozatal Dél-Vietnam-
ból az egész behozatal 41 
százaléka volt. Azóta az áru-
csereforgalom egyre bővült 
Ma már az egész kelet-viet-
nami expor táru 52 százaléka 
megy Dél-Vietnamba és a 
behozatal 71 százalékát dél-
vietnami áruból fedezik. 

Német és csehszlovák 
kislány különös 
ismerkedése 

Regina Günther schleizi 
iskoláslány a Nemzetközi 
Gyermeknapon színes lég-
gömböket bocsátott fel, ame-
lyekre béke-jelszavakat erő-
sített. Az egyik léggömb egv 
Prága-környéki falu ha tárá-
ban ért földet. Marié Sieva 
iskoláslány, akinek nagy-
apja az üzenetet megtalálta, 
szívélyes hangú levélben vá-
laszolt a német kislánynak, 

"•s+f.-jsa*... 


