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Sikerült a Barátság-o la jvezeték 
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i f A Dunai Hajógyárban folyamatosan gyártják az export 
i;|vízibuszokat. Guinea részére most készült el a második 
j§ hajó. A különleges kikészítésű hajó szállításra vár 

Szabadtéri 
mozaik 

Küzdelem 
a természettel 

A "vil lámháború" 
kulisszái mögött 
— címmel tör ténelmi 

emléksorozat kezdődik 

A Szovjetunióból kiinduló 
Barátság-kőolajvezeték ma-
gyarországi szakaszán a má-
jus elején megkezdett elő-
készítő munkálatok egyik 
fontos része, a kápolnásnyé-
ki próbaszakasz építése és 
kipróbálása sikerrel befeje-
ződött. 

A csehszlovák határtól a 
Százhalombattán felépülő 
Dunai Kőplajfinomftóig hú-
zódó magyar szakaszt meg-
toldják egy Kápolnásnyékig 
terjedő, 18 kilométeres ág-
gal, s ezt bekötik a Szőny 
felé elágazó zalai olajveze-
tékbe, hogy amíg az olaj-
finomító el nem készül a 
szovjet olajat a szőnyi fino-
mítóba továbbíthassák fel-
dolgozásra, s később is jut-
tathassanak olajat Szőnybe. 
Ennek a szakasznak kápol-
násnyéki. 550 méteres vona-
lán a Kőolajvezeték Válla-

lat dolgozói május-június-
ban lefektették azokat a 
külföldről vásárolt, hegesz-
tett csöveket, amilyenekkel 
ezelőtt még nem dolgoztak, 
s amilyen fajta csövekből 
majd az egész magyar sza-
kaszt építik. 

A hegesztésnél magyar, 
valamint osztrák elektródá-
val kísérleteztek és a Me-
chanikai Technológiai Inté-
zettel közösen megvizsgálták 
a hegesztett varratokat. A 
vizsgálatok azt állapították 
meg, hogy az újfajta csövek 
jól beváltak, a dolgozók 
gyorsan és alaposan begya-
korolták a hegesztésükhöz, 
fektetésükhöz szükséges 
technológiát. 

Ugyancsak itt próbálták ki 
a Szovjetunióból beszerzett 
csŐ6zigetelö gépet, amely két 
sor bitumennel és egy sor 
szigetelő nemezcsíkkal bur-

kolja a csöveket, védelmül a! j 
korrózió ellen. Ez a próba isjá 
kitűnően sikerült A gép jóti j 
működik, meggyorsítja « | j 
szigetelést és hozzájárul. H 
hogy elérjék majd a napig! 
2 000—1500 méteres csöfekte-1: 
tést. 

A próba vezeték összehe-p 
gesztése, letisztítása, szigete- P 
lése után az 550 méteres! j 
szakaszt vízzel töltöttél; j-i 
meg, majd 75 atmoszféra jl 
nyomásnak vetették alá, 1:1 
közben az utolsó szál csövön I i 
mérték, hogy az erős nyo-fej 
más mennyivel nyújtja megfej 
a vezetéket. A kísérletből fej 
megállapították, hogy a csö- jaj 
vek a követelménynek meg- j :j 
felelnek. Így a sikerrel ki-j| 
próbált 550 méteres szakasz ifj 
már végleges része a szdz-g 
halombatta—kápolnásnyéki j"j 

vezetéknek. (MTI) 

Franciaország 
egyoldalúan félbeszakította 

az eviani értekezletet 
Az BITI Evianba küldött 

tudósítója jelenti: 
Június 13-án az eviani 

francia—algériai tárgyalások 
y 13. ülésével 

átmenetileg félbeszakadt » 
hetedik éve folyó algériai 
háború befejezésére hiva-
tott értekezlet. 

Amikor a Park szálló előtti 
térről négy óra után pár 
perccel felszálltak az algé-
riai küldöttség tagjait Genf-
be vivő helikopterek, az evi-
ani értekezlet köreiben mór 
bizonyosra vették, hogy a 
piros mezőben fehér keresz-
tes felségjeles sárga helikop-
terek nem jönnek többé át 
a tó túlsó partjáról. . . 

Louis Joxe francia állam-
miniszter (aki egyébként elő-
ző este háromnegyed órán át 
tanácskozott Párizsban de 
Gaulle tábornokkal és nyil-
ván döntő jellegű utasításo-
kat kaphatott) az eviani saj-
tóházban maga jelentette be 
a tárgyalások félbeszakítá-
sát. Azt állította, hogy a leg-
utóbbi üléseken a konferen-
cia egyhelyben topogott A 
zsákutcából való kijutáshoz 
— úgy vélték — gondolko-
dási időt kell adni maguk-
nak, s ezért 

a francia küldöttség az ér-
tekezlet 10—15 napos féi-

. beszakítását kérte. 
K. Ha remény mutatkozik a 

konferencia munkájának si-
keres folytatására, újból fel-
veszik a tárgyalások fonalát. 

Joxe a következő sorrend-
ben adta meg a tárgyalások 
során felmerült nehézsége-
ket: 1. Az Algériai európai 
kisebbségnek adandó bizto-
sítékok, 2. A Szahara kér-
dése, 3. a fegyverszünet 
problémája. Közben 

horkolt formában megis-
mételte a régi francia fe-
nyegetést, amely valamiféle 
»algériai harmadik erő« 
révén tervezi egy új Algé-
ria megteremtését. 

Kijelentette, Franciaország 
hű marad ahhoz az elvhez, 
hogy Algériát »valamennyi 
algériaival együtt« építsék 
fel. 

A francia küldöttség veze-
tője egy kérdésre adott vá-
laszában kijelentette, hogy 

július 20-a "tán semmi-
esetre sem Evianban foly-
tatják a francia—algériai 
tárgyalásokat. 

Azok esetleges újrakezdésé-
kor űj helyét kell keresni az 
értekezlet számára. 

Este 7 óra után Genfben, 
az ottani sajtóházban Reda 
Malek, az algériai küldött-
ség szóvivője újabb részle-
tekkel szolgált a konferen-
cia félbeszakadásának körül-
ményeiről A keddi ülés 
kezdetén — mondotta — 
Joxe, a francia küldöttség 
vezetője kért szót és nyom-
ban javasolta a tárgyalások 
felfüggesztését. , Az algériai 
küldöttség szembeszállt a 
francia indítvánnyal és le-
szögezte, hogy csak a kon-
ferencia folytatása teszi le-
hetővé az algériai kérdés 
megoldását és a béke hely-
reállítását. 

A szóvivő a továbbiakban 
hangoztatta, hogy 

a franciák által indítvá-
nyozott 10—15 napos szü-
net mindenképpen túlzott 
és egyszersmind bejelen-
tette, hogy küldöttsége 
szerdára, vagy csütörtökre 
újabb ülés megtartását 
kéri. 

Ezen az ülésen konkrét ja-
vaslatokat kívánnak tenni 
az értekezlet munkájának 
eredményes továbbvitelére. 
A francia küldöttség azon 
nyomban nem tudott vála-
szolni. Félbeszakították az 
ülést. (Közben működésbe 
léphetett az Eviant a párizsi 
Elysée-palotávai összekötő 
különtelefon.) 

Három órakor Joxe közöl-
te, küldöttsége elveti az al-
gériai javaslatot az értekez-
let folytatására és fenntar-
totta 10—15 napos szünet 
közbeiktatásáról szóló indít-
ványát -Arra sem volt haj-
landó — bár az algériai kül-
döttség sürgette —, hogy 
pontosan meghatározott dá-
tumot tűzzenek ki a tárgya-
lások újrakezdésére. 

A francia kormányküldött-
ség egyoldalú döntését az al-
gériai küldöttség tudomásul 
vette, az eviani értekezlet 
félbeszakadt (MTI) 
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Készülnek az aratásra 
a szegedi közös gazdaságok 

A Felszabadulás Termelőszövetkezet munkáját vitatta meg 
a városi tanács végrehajtó bizottsága 

Tegnap délelőtt ülést tar-
tott a megyei jogú tanács 
végrehajtó bizottsága. A Fel-
szabadulás Termelőszövetke-
zet munkáját, a nyári mező-
gazdasági idényre való fel-
készülést vitatták meg. 

Megállapította a végre-
hajtó bizottság, hogy a Fel-
szabadulás Termelőszövetke-
zet az eltelt 

tíz év alatt komoly nagy-
üzemi gazdasággá fejlő-
dött. 

A termelőszövetkezet terű-

V ő r o s n r e r e s k ö z b e n 

(Tó th Bé l a fe lv . ) 

A szegedi Móra Ferenc Múzeumot népes csoportok látogatják. Sokan keresik fel 
a környékbeli városokból és falvakból is. Az idei látogatók száma már 50 000 fölé 
emelkedett. A vendégek nagy többsége fiatal. Felvételünk is az ifjú múzeumlátogatók 
egy csoportját örökítette meg, amint a múzeum lépcsőjén városnéző kőrútjuk során 
pihenőt tartanak. 

lete a fejlesztés során több-
szörösére növekedett. Jelen-
leg 415 család dolgozik a 
termélőszövetkezetben, mely-
nek földterülete 3843 katasz-
teri hold. A termelőszövet-
kezet eredményes munkáját 
igazolja, hogy 

vagyona a megalakulástól 
kezdve minden évben nö-
vekedett. 

Az 1960. évi zárszámadás 
szerint a tsa-nek 

hat és fél millió forint 
tiszta vagyona volt. 

Az 1960-as évben egy mun-
kaegység értéke több mint 
26 forintra emelkedett. 

Sokat segített a termelőszö-
vetkezet vezetősége az idős, 
beteg emberek ellátásában. 
A dolgozó tagok munkafe-
gyelme jó Tavaly a rendsze-
resen dolgozó tagok átlag-
ban mintegy 340 munkaegy-
séget teljesítettek. Ez városi 
viszonylatban a legjobbak 
között van. 

A Felszabadulás Tsz — de 
Szeged valamennyi termelő-
szövetkezetének — jelenlegi 
legfontosabb feladata 

az esős idő miatt elmaradt 
növényápolási munkák be-
fejezése és az aratásra való 
felkészülés. 

A növényápolás sokasodó 
feladatainak megoldására a 
termelőszövetkezet már nagy 
erőfeszítéseket tett. Az agro-
technikai módszerek helyes 
használatával, különböző 
művelési módok alkalmazá-

Az aratási előkészületek-
ről szólva megállapították, 
hogy a kalászosok az enyhe 
tél és a jó tavasz folyamán 
megerősödtek. Becslés sze-
rint 

a tervezettnél jobb termés 
ígérkezik. 

A gabonabetakarítás biztosí-
tására a termelőszövetkezet 
vezetősége tervet dolgozott 
ki. Elsősorban a kombáj-
nokkal kívánják az aratást 
megoldani. Példamutató ter-
vet dolgozott ki a tsz veze-
tősége az aratási időszakra, 
mely szerint táblánként úgy-
nevezett tarlófelelőst állíta-
nak be, aki gondoskodik, 
hogy a learatott gabona idő-
ben biztonságos helyre, il-
letve fedél alá jusson. 

A termelőszövetkezet mun-
kájának megvitatása után a 
végrehajtó bizottság elfo-
gadta Kóréh Zoltán főköny-
velő munkába állítását, majd 
utána a kereskedelem felké-
szülését tárgyalták meg a 
szabadtéri játékok, valamint 
a nyári mezőgazdasági mun-
kák időszakára. 

Az említett napirendi 
ponttal kapcsolatban a vég-
rehajtó bizottság megállapí-
totta, hogy a kereskedelmi 
osztály jó munkát végzett, a 
lehetőségekhez mérten meg-
felelően biztosította a sza-
badtéri játékok idejére a 
kereskedelmi ellátást. Intéz-
kedett a végrehajtó bizott-
ság, hogy a kereskedelmi 
osztály, valamint az idegen-sávai akarják az összetorló-

dott munkát idejében elvé- forgalmi hivatal vegye szám 
gezni. A kukoricakapálást 
például már nagymértékben 
gépesítették és így azt idő-
ben be is fejezték. A terme-
lőszövetkezet vezetősége a 
kerületi tanáccsal együtt 

figyelemmel kiséri a tag-
ság munkaviszonyait. 

A munkából elmaradók el-
len a tsz fegyelmi eljárást 
indít 

ba a szállodaigényléseket és 
amennyiben szükséges, 

a Tisza Szálló egy részét 
rendezze be turistaszállás-
nak. 

Ezenkívül határozatot ho-
zott a végrehajtó bizottság 
a Virág Cukrászda bővíté-
sére, fejlesztésére is. 
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