
INDIRA GANDHI: 

Üdvözlöm 
Magyarországot! 
Nehru leánya, Indira 

Gandhi indiai tájékoztatás-
és rádióügyi miniszter szer-
dán mongóliai látogatásáról 
hazatérőben sajtóértekezle-
tet tartott Moszkvában. 

Az indiai—magyar kapcso-
latok jók, s tovább erősít-
hetjük — mondotta Indira 
Gandhi asszony az MTI 
moszkvai tudósítójának. Sze-
retném, ha fejlődnének kap-
csolataink a tájékoztatás, kü-
lönösen a sajtótermékek, 
filmek és rádióműsorok cse-
réje vonalán. Indiában nagy 
az érdeklődés a magyar nép 
eredményei i rán t Ezt az 
alkalmat használom fel ar-
ra, hogy üdvözletemet küld-
jem Magyarországnak. 

Az indiai miniszterasz-
szony közölte, hogy a Szov-
jetunió Kalkutta közelében 
nagyteljesítményű rádióállo-
mást fog építeni India szá-
mára, az erre vonatkozó 
megállapodást a közeljövő-
ben aláírják. 

Tizennégymillió 
már hasznot hajt 

Sokat javult a szegedi vállalatok készletgazdálkodása 
A felesleges készletek fel- felesleges készlet. A szolgál- nek csak alig több mint a 

tárását és értékesítését célzó tató vállalatok felesleges felét veszi igénybe. 
pénzügyminisztériumi és készleteinek értéke 3,6 mil-
tervhivatali együttes rende- lió, az élelmiszeripari üze-
let Szegeden is a vállalatok meké pedig 2,7 millió fo-
anyaggazdálkodási tevékeny- rint. A többit az egyéb ipar-
ségének fontos előfeltételét ágakhoz tartozó 
teremtette meg. A párt- és tárták fel. " 
állami szervek a Magyar A készletgazdálkodás egyik ellátás, s a tervezettnél na-
Nemzeti Bank Csongrád legfontosabb feladata ma a gyobbmérvű áthúzódó ter-
megyei igazgatósága kezde- felesleges anyagok, alkatré- melés miatt. Jelentős kész-
ményezésére és támogatásé- szek hasznosítása, s az olyan letfelhalmozódás származott 
val, a vállalatok vezetői lehetőségek, módszerek ku- az axport készárú kiszállítá-
sokoldalúan megtárgyalták tatása, amelyekkel a jövő- sának nehézségei miatt is. 
a rendeletet, s ben megakadályozható a fe-

keresték a készletfeltárás lesleges készletek keletke-
zése. 

Az eddig értékesített fe-
lesleges készletek 14 mil-
lió forintot tesznek ki. 

Ennyit adtak át a készlete-

A kisipari szövetkezetek 
beszerzett és saját terme-
lésű készletei jelentősen 
emelkedtek a második ne-

vállalatok gyedévben. Részben az elő-
szállítások, a javuló anyag-

Iegjobb és hasznosítás 
módszereit. 
A Magyar Nemzeti Bank 

Csongrád megyei igazgatósá-
gának felmérése és tájékoz-
tatója szerint a megye vál-
lalatai, kisipari szövetkezetei & J ^ H 

mintegy 30 millió forint 
értékű elfekvő készletet 
tártak fel. 

Ebből igen számottevő, 19 
millió forint értékű a köny-
nyűipari üzemek és kisipari 
szövetkezetek által feltárt 

„I/alcáctó" a faiiá tniváltfa 
Sok diák és egyetemista tanulója. Tavaly is a tsz-

•„vakációzik" a tsz-ek ker- ben kereste meg a pesti ro-
tészetében, gabonaföldjein és k ° ^ a t

g
o g a t á s é s szórakozás 

kaszálóin. Kapálnak, paradi-
csomot, zöldborsót, vagy 
paprikát szednek, szénát 
gyűjtenek. A közös gazda-
ságokbán most rendkívül 
hasznos a gyors kezű diákok 
segítsége. 

Három lány válogatja, 
majd ládákba rangsorolja a 
piros paradicsomot. Délelőtt 
szedték az üvegházakban. 
Arcuk barnaságában, hangu-
latuk derűjében érződik a 
nyári munka egészséges íze. 

— Határozottan jól esik egy 

Az iskolások nyári mun-
kája jó tartalék a közös gaz-
daság számára. A kertészet-
ben naponta 20—30 diáknak 
biztosítanak munkát. 

Az üllési iskolások brigád-
ja szintén kertészkedik. A 
Kossuth Tsz-szel szerződtek 
nyári munkára. Ótott János 
pedagógus, a községi KISZ 
csúcstitkára e munkacsa-
pat lelke. Balla Sán-
dor főkertész dicséri a ta-
nulók munkáját. Gyorsan, 
rendesen dolgoznak. Kerese-
tük egy részét közös kirán-

kis mozgás, háromhónapi dulásra tartogatják. A főker-
megfeszített tanulás után — tésznek van egy nagy terve. 
jegyzi meg Bolya Ferencné. 
Diáklánynak véltem; megle-
pett, hogy ötödéves mate-
matika—fizika szakos és 
asszony. A kertészetben első 
ízben dolgozik. A másik két 
kislány „régi szezonmunká-
sa" a Felszabadulás Tsz-nek. 
Szanka Ilona harmadik nya-
rát tölti kertészmunkával. 
Ez a kedves, barna kislány 
nyolcadik osztályos tanuló, 
tavaly 1300 forintot kere-
sett. Mire költötte? 

— Ruhát vettem. 
— És most? 
— Erzsikével együtt Pest-

re megyünk nyaralni — 
mondja és rámosolyog ba-
rátnőjére. Ézsiás Erzsi az 
újszegedi Rózsa Ferenc gim-
názium második osztályos 

Az ötletet a diákok munka-
csapata adta hozzá. 

— Jövő évben szeretnénk 
egy ifjúsági tábort létesíte-
ni a község melletti fiatal 
fenyves erdőben. A diákok 
munkájára jövő évben igen 
nagy szükségünk lesz. Húsz 
hold málna termőre fordul, 
két év múlva pedig 60 hold 
gyümölcsös hozza meg első 
termését. Kell a kézi erő, s 
a nyári munkaidényben a 
tsz nem győzi emberrel. 
Hasznos lenne, ha erre a ja-
vaslatra felfigyelne a KISZ 
járási bizottsága. 

B. Ö. 

(Somogyiné felv.) 

A paradicsomot gondosan nagyságrendbe sorolják az 
amatőrkertész-diákok, Szanka Ilonka, Bolya Ferencné és 

Ézsiás Erzsi 

feldolgozó vállalatoknak. A 
könnyűipari üzemek június 
végéig 10 millió forint érté-
kű anyagot, gépiét és alkat-
részt értékesítettek. Viszont 
igen kevés feltárt készletet 
vettek át más vállalatoktól. 
Ez arról tanúskodik, hogy 

Csongrád megye üzemei 
eddig nem törekedtek hi-
ányzó anyagszükségletük 
ezúton történő kielégíté-
sére. 

A szövetkezetek készletei 
jelenleg meghaladják a 
tervezettet. 

Az élelmiszeripari üzemek 
készletei is csökkentek az 
első negyedévhez mérten. 
Ezért lényegesen kevesebb 
költséget emésztenek fel a 
forgalmi és üzemviteli hite-
lek. Az erre fordított összeg 
66 millió forinttal volt ke-
vesebb június végén, mint 
márciusban. 

A felesleges készletek fel-
tárásáról szóló rendelet szé-
les visszhangra talált a ke-
reskedelmi vállalatainál is. 
A megye állami nagy- és 
kiskereskedelmi vállalatai, a 
földművesszövetkezetek ösz-
szesen 169 millió forint ér-
tékű elfekvő készletet tár-

A könnyűipari vállalatok t a t f e i . a feltárómunka kü-
készletgazdálkodása a máso- lönösen eredményes volt a 
dik negyedévben sokat ja-
vult az előző három hónap-
hoz mérten. Csökkent a ma-

ruházati boltokban. Ilyen 
cikkféleségekből több mint 
150 millió forint értékűt de-

gasabb kamatozású célhite- rítettek fel. Ennek ellenére 
lek állománya, lényegesen 
kevesebb a büntető kamatú 
célhitel mennyisége is. Javu- kedelemben. 

nem javult lényegesen a 
készlet összetétele a keres-

lás tapasztalható a Rostki-
készítő Vállalatnál, a Divat 
Kötöttárugyárnál és a Tisza 

Az elfekvő készletek fel-
tárása ezzel nem ért véget. 
Körültekintő, felelősségteljes 

Bútoripari Vállalanál. Érde- feladat a jövőben is, mert 
kes, hogy például a Kender- ha nem folytatjuk a feltá-
fonó- és Szövőipari Vállalat rást, jelentős mennyiségű 
hosszabb idő óta nem tudja nemzeti jövedelmet kötünk 
feltölteni félkész és befeje-
zetlen termékállományát. 
A tervezett üzemviteli hitel-

le, ezzel pedig akadályozzuk 
a gazdaságosabb, eredménye-
sebb ipari termelőmunkát. 

Szeged új színfoltja 

rr Kiadás előtt" 
a Dél-Magyarország fényújságja 
Nemsokára a leszálló es-

tékben napionként ismétlő-
dő ú j színnel: a Dél-Ma-
gyarország fényújságjával 
gazdagodik Szeged. A „ki-
adás előtti" munkálatok 
már folynak, s most állít-
ják össze a megjelenést 
szolgáltató összetett beren-
dezést. A fényújság a váro-
si tanács messzemenő segít-

továbbítja. Ez végül a be-
tűk, a 6zöveg megjelené-
sét eredményezi. 

Kétezer tranzisztor, 
630 lámpa 

A szöveget megjelenítő 
tábla, a fényújság oldala 
már ott van a DÁV épüle-
tének tetején. A berende-

ségével, a Budapesti Villa- zésnek 15 betűmezője van: 
mosautomatika Intézet, a 
Szegedi Postaigazgatóság 
közreműködésével került 
Szegedre. A Klauzál téren, 
a DÁV épületének homlok-
zatáról tájékoztatja majd 
az olvasókat. A nap leg-
újabb híreivel többször je-
lentkezik ra j ta szerkesztő-
ségünk. 

R legkorszerűbb 
A Dél-Magyarország fény-

újságja a második lesz ha-
zánkban, de technikailag 
jóval korszerűbb, mint az 
első, a budapesti. A beren-
dezést a Villamosautomatika 
Intézet kísérleti laboratóriu-
mában készítették. Néhány 
éve a Budapesti Nemzetközi 
Vásáron kiállították, majd 
betűmezőit bővítve hozták 
hozzánk. 

A szerelés már a befeje-
zés szakaszához közeledik. 
A munkálatokat a Villa-
mosautomatika Intézetből 
Szőcs Ádám mérnök, Kas-
sai Mihály technikus és 
Kovács Sándor műszerész 
irányítják. 

Mit tud a berendezés, ez 
a nagyszerű logikai rend-
szer? A telexgépien érkező 
híreket közvetlenül képes 
felfogni és lyukszalagról 
venni, azaz fényújságként 
közreadni. A berendezés 
lyukszalag vezérlésű, a ka-
pott jeleket feldolgozza és 

egyszere tehát tizenöt be-
tű fut át a fényújság ol-
dalán. A betűk 85 centimé-
ter magasak és 60—70 cen-
timéter szélesek. Az egy-
szerre átfutó 15 betűt, az 
egymást követő más és 
más szöveggel, 630 lámpa 
közreműködése nyújt ja. A 
fényújság berendezése al-
kalmas arra, hogy lyuk-
szalagról végtelenül feldol-
gozzon és közreadjon szö-
veget. A betűk átfutása las-
sítható, gyorsítható. A gya-
korlatban a legjobb olva-

Nyaralás idején 
"Vas tag táskákkal járnak értelemben viszont a mi 

* most a piostások: az „uborkaszezonunk" egészen 
alkalmi nagy képeslapözön más tartalmat nyert. 
— időszerű hasonlattal — Értelme kettős. Egyik a 
ismét tetőzik, a karácsonyi, pihenés, az erőgyűjtés. Jó 
újévi maximumhoz közelít, dolog csak tudni is: hozzáér-
Nyaralás ideje — most ér- tő apparátus törődik, gon-
keznek pihenő rokontól, doskodik róla, hogy szabad-
baráttól, munkatárstól a la- ságukat mind többen, mind 
pok, hogy tudassák: aki jobban töltsék. Fáradozásuk 
küldte, kellemesen pihen, sikerét felszedett kilók, le-
nagyszerűen tölti idejét Né- barnult, kisimult arcok iga-
mely műhelyben, irodában aolják. S ehhez mi csupsán 
valóságos ország-világ bae- annyit tehetünk most hozzá: 
deckert lehetne összerakni a kívánjuk, hogy minél telje-
lapokból, annyi felöl jönnek, sebb, egészségesebb, vidá-
oly sók mindent ábrázolnak, mabb legyen a nyarlás. 

Esztendőn át vártunk erre T j e van a mi „uborka-
az időszakra. Ki-ki tartogat- * * szezonunknak" más 
ta, őrizgette a szabadságna- tartalma is. Ilyen szezon to-
pokat, úgy gazdálkodott ve- lajdómképpen nincs. Hisz ha 
lük, hogy maradjon elég a valamikor is az évben, úgy 
nyárra. Egész évi munka éppien a nyár derekán van 
után jogos és indokolt a pi- tele mind a két kezünk 
henésvágy, a kikapcsolódás, munkával. Most a legn*. 
Orvosok, pszichológusok ré- gyobb az üzem a f»deke«v 
gen kimutatták, milyen na- aratás, növényápolás, felkA-
gyom fontos az évnek ez a szülés a nyárvégi-őszi beta-
szakasza, valósággal megújít karításra. S a gyárakban? 
a teljes, gondtalan pihenő. Most kezdődött a második 
Mind gyakrabban hallunk félév: ilyenkor kell ügyelni 
olyan gyárakról, ahonnan az a zökkenőmentes folytatás-
üzemiek többsége szabadság- ra, most kell megkezdeni az 
ra megy, s míg a nyaralók előkészületeket a télre, most 
vízparton, hegyek között dolgoznak a következő esz-
frissülnek, az otthonmara- tendő tervein, most fejtik a 
dók rendbehozzák a gépieket, bányászok azt a szenet, 
átvizsgálnak, kijavítanak amely decemberben-január-
mindent, hogy aztán lendü- ban meleget ad, most szat>-
letesebb legyen a munka, ják a ruhagyárak a téli öl-
kevesebb az akadály. tömyöket és kabátokat, most 

Valamikor a nyár derekát tatarozzák az iskolákat, s az 
uborkaszezonnak hívták, s a építők munkája is java ide-
jelző valami olyasmit takart, léhez érkezett, 
hogy semimi sem történt ak- A z egykori „uborkaszezon" 
kor, tikkasztott a nyár, aki- teljesen fejtetőre állt mint 
nek módja, pénze volt rá, fogalom, s mint valóság — 
nyaralt, kiürültek a hivata- akkori értelméhez képiest 
lok, s a magazinok pazar merőben a visszájára for-
garden partyk képeit közöl- <Mt. Régi képletét így ir-
t é k , . . Nos: bizonyos érte- hatnók föl:, kevés nyaraló — 
lemben nekünk is van nyári kevés történés. Mai válto-
„uborkaszezonunk". Már zatát viszont így: százezrek 
ami a nyaralást illeti, hisz a Pihenőhelyeken — itthon 
egyik — de nem jelentékte- pedig sok-sok munka; min-
ién — jellemzője életünknek d®11 órának, piercnek esemé-
&7. a több százezer pihenő n y e van. Nemcsak az idén, 
ember, aki az üdülőtelepe- nemcsak most, máskor, más 
ken, sokszor külországban évben is így van ez — már 
tölti a nyári két hetet. Más az élet rendje, valóságos 

tervszerű programja a zsú-
folt, tennivalókban gazdag 
nyár. S mert a mostani esz-
tendőben az árvíz még gya-
rapítja az elvégeznivalót, 
programunk feszesebb, napi-
tárunk teltebb, mint máskor 
volt. Most nemcsak időszerű 
dolgainkat kell intéznünk: 
azt is pótolni kell, ami a 
kényszerű körülmények mi-
att a múlt hónapokban el-
maradt. 

an mire erőt gyűjteni, 
* van mire felkészülni. 

S éppien ezért talán soha 
nem volt őszintébb a kíván-
ság, amelyet a nyaralni in-
duló munkatársnak mon-
dunk, mint most: jó pihe-
nést, kellemes üdülést — 
felfrissülést egész esztendőre. 

LANTOS LASZLÖ 

sási sebességnek megfelelő-
en működtetjük majd. 

A tranzisztorizált szerke-
zet bonyolultságát az is mu-
tatja, hogy közel 30 ezer 
forrasztás van rajta. A lám-
piatáblába mintegy 2 ezer 
tranzisztort és 7 ezer ellen-
állást építettek be. Ezért az 
üzemeltetés előtt ellenőrző 
próbát kell tartani. Az 
adáspróbák ma, csütörtökön 
kezdődnek, de láthatatlanok 
lesznek, mert nappal vég-
zik. 

Rz ünnepi hetekre 
A Szegedi Ünnepi Hetek 

kezdetére megjelenik a Dél-
Magyarország fényújságja. 
Ha a berendezés próbái si-
kerrel járnak és nem lesz 
igazítanivaló, akkor remél-
hető: már július 20 előtt 
elkészül a fényújság „első 
kiadása". 

M. S. 

Jó fél évet zárt a nehézipar 
A nehézipar sikeresen dol-

gozott az év első hat hónapi-
jában: félévi termelési ter-
vét 1 százalékkal, majdnem 
250 millió forint értékű ter-
mékkel túlteljesítette. A 
múlt év első feléhez képest 
6,8 százalékkal növekedett 
termelése. 

fotópapírból 3,7, kolorocid-
ből 12,3, tehergépkocsi-ab-
roncsköpenyből 2,1 száza-
lékkal termeltek többet a 
félévi előirányzatnál. 

Export-előirányzatát 5 szá-
zalékkal haladta meg a ne-
hézipari tárca. Ez 125 millió 
forint értékű túlteljesítést 
jelent. 

Külföldi érdeklődés 
a meddőfeldolgozó iránt 

Mind több országban kel-
ti fel a szakemberek érdek-
lődését a Tatabányai Szén-
bányászati Tröszt szakembe-
reinek nagy jelentőségű ta-
lálmánya; a lengyel szén-
bányákban már eredménye-
sen alkalmazzák a magyar 
találmányt, a Haldex irá-
nyításával négy meddöfel-
dolgozó üzem működik és 
most készül az ötödik. 

A magyar találmány alap-
ján meddőhányó üzem kezd-
te meg működését a közel-
múltban Angliában is. 

A NIKEX Külkereskedel-
mi Vállalatnál csehszlovák, 
osztrák, török, japán szak-
emberek is érdeklődnek a 
találmány iránt. A bányászat 101,2 száza-

lék, a villamosenergia-ipar 
100,7, a vegyipari ágazat 
101,1 százalékos eredményt 
ért el. Az országos kőolaj-
és gázipari tröszt kivételével 
a vegyipari ágazat vala-
mennyi trösztje és országos 
vállalata teljesitette vagy 
túlteljesítette félévi terme-
lési tervét. A fontosabb ter-
mékek közül szénből ponto-
san 100 százalékos a terv-
teljesítés, nitrogénműtrá- , 
gyából 11,6 százalékkal, fosz- . , - , . . „ „ „ , 
7 • -UA, ' v u l l e l e n voltak a KGST ban az autóközlekedés és az 
formutragyaból 13,6, P \/C-. titkárságának munkatársai útügy további fejlesztésére 

fotofilmből 0.7, I i 

4 KGST autóközlekedési 
és útügyi tagozatának ülése 

A KGST közlekedési ál- úti együtmműködési szerve-
landó bizottságának autó-
közlekedési és autóügyi ta-
gozata július 9-Ő1 12-ig Bu-
karestben megtartotta ha-
todik ülésszakát, amelyen a 

I tagországok küldöttségein kí-

zete (OSZSZD) főbizottságá-
nak képviselője is. 

Az ülésszakon több fontos 
műszaki — gazdasági kér-
dést vizsgáltak meg, ame-
lyek a KGST-tagországok-

porból 2,8, 0,7, I és a szocialista országok vas- irányulnak. (MTI) 
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