
Szimonov 
ismét 
hazánkban 

E héttől ismét — most ne-
gyedik alkalommal — Ma-
gyarországon tartózkodik a 
hatszoros Állami-díjas szov-
jet író: Konsztantyin Szi-
monov. A neves vendég 
nyári szabadságát tölti ha-
zánkban családjával — fele-
sége és két gyermeke társa-
ságában. 

Szimonov és családja né-
hány napos budapesti tar-
tózkodás után a Balaton vi-
dékén tölti majd pihenő he-
tedt Az író és iparművész 
felesége programba vették, 
hogy felkeresik több ma-
gyar képzőművész műter-
m é t s múzeumokba láto-
gatnak. 

Ezer fiatal orvos 
kezdi meg 
gyakorlatát 

Az orvostudományi egye-
temeken befejezték munká-
jukat az elosztó bizottságok. 
A négy egyetemen 860 orvos-
tanhallgató fejezi be tanul-
mányait, s az idén először 
kerül sor nagyobb számú — 
140 — fogorvos elhelyezésé-
re. Legnagyobb részük vi-
dékre kerül az ottani fogor-
voshiány pótlására. Az ú j 
orvosok a diploma kézhez-
vétele után rövidesen meg-
kezdik kétéves gyakorlatu-
k a t Egyes orvoshiánnyal 
küzdő megyék ellátásának 
megjavítására az idén lehe-
tővé tették, hogy a fiatal ál-
talános orvosok egy része 
félévi kórházi gyakorlat 
után körzetbe kerüljön. 

A középfokú egészségügyi 
dolgozók kihelyezése befeje-
ződött Az ország 40 szak-
iskolájában többek között 
450 ápolónő, 350 gyermek-
ápolónő, 250 védőnő és több 
mint kétszáz gyermekgon-
doaónő végzett Legtöbbjü-
ket abban a megyében he-
lyezték el, ahol tanultak, 
vagy ahonnan az iskolába 
kerültek. 

Befejeződött az idén végző 
gyógyszerészhallgatók elosz-
tása is. A budapesti és a 
szegedi gyógyszerészeti kar-
ról kikerült 216 fiatal jú-
lius 15-én megkezdte az ál-
lamvizsgát megelőző féléves 
szakmai gyakorlatot Vala-
mennyien úgynevezett köz-
forgalmú oktató gyógyszer-
tárban teljesítenek szolgá-
latot és készülnek föl az 
államvizsgára. Megkapták 
már az államvizsga utáni 
kihelyezésüket is: az oklevél 
megszerzése után hét társa-
dalmi ösztöndíjas fiatal 
gyógyszergyárba kerül, a töb-
biek továbbra is közforgalmú 
patikában dolgoznak majd. 
(MTI) 

Több szövetkezet pótssenödést kötött 

Már n é g y s z á z v a g o n n y i g a b o n á t 
adtak át S z e g e d e n 

A Békés—Csongrád me- örvendetes, hogy az AC— szállítottak, be. Szegeden 
gyei Állami Gazdaságok 400-as magyar kombájnok összesen 302 vagon búzát és 
Igazgatóságán összesítették versenyében a megyeiek ve- 76 vagon rozsot vettek át. 
a július 25-én estig elért zetnek. György István, a Igen sok közös gazdaság köt 
eredmények alapján a kom- Hódmezővásárhelyi Állami pótszerződést kenyérgaboná-
bájnoaok által betakarított Gazdaság dolgozója jelentős ra. Igy például a dóci Vi-
területek adatait és az el- előnnyel tar t ja elsőségét.: rágzó Tsz eredetileg 9 va-
csépelt mennyiséget. A 2436 mázsát csépelt él ed- gon kenyérgabona átadását 
szovjet kombájnnal dolgozók dig, Ormándi István pedig tervezte, s most 12 vagonra 
versenyében 5281 mázsás — ugyancsak hódmezóvá- kötött pótszerződést A sö-
teljesítményével el6Ő helyre sárhelyi — a második helyet vényházi Arpádvezér 10, a 
került Miskolczi Lajos, a szerezte meg 1747 mázsás tápéi Tiszatáj Tsz ugyan-
Derekegyházi Állami Gazda- teljesítményiével. csak 10 vagonra kötött pót-
ság dolgozója. Piti Sándor Folyamatosan tart a ga- szerződést. A legújabb tn-
ugyancsak derekegyházi bona szállítása és átvétele tézkedések szerint a kenyér-
kombájnos 4773 mázsa ga- is. Eddig a Csongrád megyei gabonára és sörárpára a 
bona cséplésével a harma- Gabonafelvásárló és Feldől- jövő hét végéig, augusztus 
dik helyre ..esett vissza", gozó Vállalat telepein a 7-ig köthetnek pótsaerződést 
Rakcmczai Mihály, a Gor- tsz-ektől és egyéni gazdasá a mezőgazdasági nagyüze-
zsai Állami Gazdaság kom- goktól összesen 1676 vagon mek a felvásárló és feldol-
bájnosa a hetedik, Fehér búzát, 76 vagon rozsot va- gozó vállalattal. Figyelemre 
János ugyancsak gorzsai. 1 amint 800 vagon árpát vet- méltó ez azért is, mert min-

K O M M I N O S ^ P E D T E T E K Á T A M E G Y E ^ ^ ^ 

a kilencedik helyen áll je- daságai, kísérleti gazdaságai után tízforintos szerződéses 
lenkg. pedig 328 vagon búzát felár illeti meg a termelőt 

Sikerrel valósítja meg az újításokat 
a Pattantyús műszaki brigád 

A Pattantyús professzor a helyhiány. Részint, hogy lyel mérni lehessen, hogy 
nevét viselő műszaki brigád, helyet szorítsanak ú j be- a munkás mennyi PVC-t 
amely hónapokkal ezelőtt rendezések számára, részint használt fel egy műszak 
alakult meg a Magyar Ká- a dolgozók hosszú, mintegy alatt. Ezért vált szükséges-
belművek szegedi gyáregy- 28 méteres szakaszon való sé a PVC-adagolás-szabályo-
ségében, ma már komoly járkálását megszüntetendő zó megalkotása, melyen kü-
eredményeket mondhat ma- — a műszakiak keresték lön óra méri majd a „gépi" 
gáénak. A Varró György és meg is találták a meg- és „állás" időt. valamint a 
párttitkárhelyettes vezette oldást. Visszaforgató tárcsa legyártott vezeték hosszát is. 
csoport két fó cél elérésére alkalmazásával megtörik és segítségével mindenkor meg-
összpontosítja energiáit: -fordítják a szál útját, így állapítható, hogy a munkás 
egyrészt minél kevesebb lét- ugyanott történhet majd a az anyagnorma szerint dol-
számmal minél nagyobb befejezés is, ahol a munka- gozott-e. A berendezés ter-
termelékenységet akarnak folyamat elkezdődött. vei már készülnek, s a har-
elérni, másrészt minél jobb madik negyedévben egy gép 
munkakörülményeket kíván- HeenaillKIIS SZaiVBZBIO t e l j e s felszerelésére is sor 
nak teremteni a dolgozók A D I M A V A G — 24 kosa-
szamara, könnyítve a nehéz r a s j^ i rcscpnél két fő dol-
flzikai munkát igénylő fo- g o z i k m ű s z a k o n k é n t . Itt lét-

számcsökkentésre nyílik 
majd alkalom: a szál veze-
tésére, mely eddig kézierő-
vel történt, mechanikus 
szálvezetőt iktatnak be, s 
ezzel műszakonként egy fő 

Patrióták 
„csencselő" magyar turistá-
kat l á t Szégyenkezik, ha azt 
a kritikátlan ömlengést hall-
gatja, amit egyesek — né-
hánynapos külföldi kocsiká-
zás nyomán felszedett felüle-
tes tapasztalatai alapján — 
terjesztenek. Félreértés ne 
essék: nem arról van szó, 
hogy ne dicsérjük Olaszor-
szág klasszikus műemlékeit, 
az osztrák Alpok csodálatos 
panorámáját, Párizs fényeit. 
Mi csak azt a szűk látókörű 
magatartást és szemléletet 
kifogásoljuk, amely a fény 
mögött nem látja meg az ár-
nyékot, s amely hazafiatlanul 
leszól mindent, ami idehaza 
van, amely elfelejtkezik 
mindarról, amit húsz év alatt 
ebben az országban alkot-
tunk. 

Van nekünk egy rész-
ben pozitív, részben 
negatív magatartá-

sunk: őszintén, néha hivaJ-
kodva beszélünk hibáinkról, 

gött a sokat reklámozott Pozitív ez a tulajdonság, hi-
amerikai rendszer propagan- szen nem akarjuk fogyaté-
disztikus védelme húzódik kosságainkat sem elleplezni, 
meg. A tőkés monopolisták de negatív is, mert csak a 
nagy fontosságot tulajdoníta- hibákról beszélni — az igaz-
nak tehát rendszerük jó hí- ság meghamisítása. A mi né-

[ rének, mi azonban még ke- pünk szocializmust építő 
vés figyelmet szentelünk munkája, számos világhírű 
szocialista rendszerünk kül- tudósunk, művészünk nem-
földi — ha úgy tetszik — zetközi szereplése, a sport-
reklámjának. Pedig nekünk ban elért világsikerek, né-
sem hazudnunk nem kell. pünk vendégszeretete, a ma-

Az egyik amerikai ve-
zető politikus cikké-
ben azt követelte, 

hogy csak azoknak adjanak 
útlevelet, akik — úgymond 
— „képviselni tudják az ame-
rikai életformát, az amerikai 
társadalmi rendet". Erre a 
követelésre az késztette, 
hogy az Európába látogató 
amerikai turisták jelentós ré-
sze magatartásával, „kultu-
rálatlanságával és művelet-
lenségével" — hogy az illető 
politikus megjelölését idéz-
zük — megbotránkoztatja a 
kontinens lakosságát, amely-
ben ennek következtében 
„kedvezőtlen kép alakul ki 
az amerikaiakról". Nos, a vi-
lág népeiben elég kedvezőt-
len kép alakult már ki ed-
dig is — nem az amerikai 
népről, hanem — az ameri-
kai imperializmusról, amely 
a világ csendőre szerepében 
lép fel mindenütt, ahol fel-
lángol a szabadság szikrája. 
A politikus követelése mö-

lyama tokát 

Ónvísszanyerft 

kerül. 
A Pattantyús-brigád 

jai: 
tag-

Szép Lajos az üzem-
fenntartási osztály vezetője, 
Tori Sándor TMK-művezető, 
Kálmánpikó István, a szer-
kesztési csoport, Puskás Já-
nos, a termelési osztály és 
Varga Imre, a villanyszerelő 

ér- csoport vezetője most ezek-

Támogatják az újítómoz-
galmat: — számos, a mun-

SStcSS l^tJS mOTkaerőmegtakarításI 

alkalmazásra, mint például 
Villand Antalnénak, a mü-
^ k ^ ö t l ^ f t o l S S gyári brigádmozgalom tómo- „rossz alvó", sokat töprengő 

elvégzésére. Ugyancsak az 
újítók vetették fel, hogy k V ü l 
meg kellene oldani a hul-
ládákból való ón visszanyerés ^ 

nek el. nek a feladatoknak mdelőb-
Az újítók segítése mellett bi megoldására koncéntrál-

a brigád célul tűzte ki a nak. De — mint afféle 
imo- „rossz alvó", sokat tc_ 

számos 
csapatoknál szakmai előadá- nyens, kidolgozatlan terv is 
sokat készítenek elő. Van van még a tarsolyukban. 

egy rendkívül 
hasznot S . M . 

sem elkendőzni az igazságot: 
vívmányainkat bátran egybe-
vethetjük mindazzal, amit a 
kapitalizmus a dolgozó em-
bernek nyújtani tud. 

Nem arról van szó, hogy 
tagadni próbáljuk az egyes 
tőkésországokban elért ma-
gasszínvonalú technikai fej-
lődést. Azt se kívánjuk két-
ségbe vonni, hogy néhány 
nyugati államban magasabb 
a munkások életszínvonala, 
mint nálunk. Hiszen ezek az 
államok az iparosításban 
egész történelmi korszakkal 
jártak előttünk. Hogy azon-
ban ebben a vonatkozásban 
mi most mégis a nyomukba 
szegődhettünk, az viszont 
már ez elmúlt húsz év fej-
lődésének eredménye. 

Sajnos egyes állampolgára-
ink, ha nyugati országokban 
járnak — de gyakran mégha 
a környező szocialista orszá-
gokat keresik is fel — nem 
viselkednek mindig hazafi-
hoz méltóan. Bizony szégyen-
kezik az ember, ha valame-
lyik külföldi város utcáin 

gyar tájak szépsége, ragasz-
kodásunk a szocializmus: 
építő népek nagy családjá-
hoz — mind-mind olyan tu-
lajdonság, amelyre méltán 
büszkék lehetünk. Mindez 
nem zárja ki más népek te-
hetségének. kultúrájának, 
más országok természeti 
szépségeinek elismerését Ar-
ról van hát szó, hogy a szo-
cialista hazafiság követelmé-
nye társadalmi rendünk, el-
ért eredményeink bátor hir-

mindenütt a világban 

•m azt a tanácsot kö-
vetjük. amit az emlí-
tett amerikai poli-

tikus kormányának adot t 
hogy vonják meg az útleve-
let azoktól, akik „nem tud-
ják külföldön reklámozni az 
amerikai életformát". Csu-
pán arra hívjuk fel a fi-
gyelmet. hogy — nem hival-
kodva. nem fennhéjázva, de 
— legyünk patrióták, legyünk 
büszkébbek mindarra, amit 
a szocializmust építő ma-
gyar nép elért! 

RACZ LAJOS 

IV 

az i • problémáját Ez annál sür- l g e r 6 

getöbb volt, mivel az im- a n y a g h á n y a d náluk 80 M a -
portált ónnak ezideig mint- z a , e k ' m a p e g y 

egy 30 százaléka került a anvagmegtókanlás is 2.5, 3 
salak közé. A Pattyantyús- nfl!11!6 f o n a 4 o t c v

t
e s 

brigád sikerrel valósította 
meg az ónvisszanyerő be- n a l a ^ f . ^ j r 1 v a l ° p 

rendezés gondolatát. c í z gazdálkodás. 
A műanyag-üzemrészben, 

amely a közeljövőben ú j 
angol tömlőzőgéppel gazda- Eddig nem állt rendelke-
godik, nagy gondot jelentett zésükre olyan gép, amely-

„Rossz alvA" emberek 

Pénzes növények kertje 
A falu szólén sárgadiny- holdon termesztenek. Ezen- termést, száz mázsán felüli 

nyét szüreteinek a bakai Üj kívül 12 hold paradicsom és átlagot. ígér a vöröshagyma 
Élet Tsz gazdái. Hétfőn es-
te 25 mázsát vittek piacra. 
Primőráru, a koraiságot jól 
fizetik. Bakson nincs múlt-
ja a közös kertészetinek, 
idén honosították m e g 50 
holdon. Az első év eredmé-
nyei azt ígérik; jövője van 
itt a kertészkedésnek. A 
talaj jó, szép termést hoz. 

fűszerpaprika van, amit nem 
számítanak a tulajdonkép-
peni kertészethez. 

0 

Épül a borlároló^'l, 

(Enyertl Z. felv.) 

egyenként négyezer literes vasbeton tagból álló 
' bortárolót épít Kisteleken az ÉM Csongrád Megyei Ál-

lami Építőipari Vállalat. A befejezési határidő: október 5. Ekkor már bort töltené-
nek a tárolóba. Az építők igyekeznek a munkával, hogy augusztusra a hátralevő 
két tárolótag oldalfalainak betonozását is befejezzék. A betonozás egy újítás révén 
ötletes, szétszedhető zsaluzattal történik. A vázat csavarokkal erősítik össze, a rács-
szerű vázba pedig kis négyszögletes deszkalapokat helyeznek be, s körülbetonoznak 
egy sort, majd — mintegy csigavonalban — haladnak fölfelé a következő sorral. 

Képünkön a zsaluzás összecsavarozott tartórácsa mögött folyik a vasszerelés 

— A zöldségfélék pénzes 
i növények. Különösen ha pri-
• mórként jelentkezünk velük 
a piacon — jegyezte meg 
Mogyorósi Elek főagronó-
mus. Ez az ősz hajú szak-
ember a kertészet lelke, 

j Másfél éve került a gazda-
ságba Makóról és magával 

l hozta a kertészkedés szere-
letét. Miután Cséri Gyulát 
elnökké választották a szö-
vetkezeti gazdák, közgyűlé-
sen vitatták: 

— Miből lehe tne pénzt esi-
| nálni? 

— Létesítsünk kertészetet. 
Húsz holdon — javasolták. 

— Ekkora területen hoz-
zá se fogok. A jövedelmező 
kertészet 50 holdnál kezdő-
dik — érvelt a főagronó-
mus és a maradi tagok el-
lenére kiharcolták, hogy 50 
holdon zöldségtermesztéssel 
próbálkoznak. Kerestek egy 
jó szakembert, januárban 
előkészítették a melegágya-
kat. A palántanevelés jól 
s ikerült Idejében kirakták a 
20 hold karalábét 18 hold 
cecei paprikát. Dinnyét 15 

A baksá gazdák húzódoz-
tak a kertészettől, a tsz 
munkásokat szerződtetett. A 
jövedelem majd meggyőzi a 
tsz-tagokat, hogy érdemes 
ezzel foglalkozni. 

— A zöldborsót elsőként 
szállítottuk. Karalábéval 
szintén primőráruként je-
lentkeztünk. Bár késtünk egy 
kicsit, mégis a csanytaleki 
tisz-szel egy időben adtuk át 
a felvásárlóknak. .Jövőben 
már a magán termelökkel is 
versenyzünlk a koraiságban. 
A cecei paprika szintén be-
futott. Háromszázhatezer fo-
rint tervezett bevételnek a 
felét már kiárusítottuk, pe-
rt'g még a primőrnél tar-
tunk — magyarázta Mogyo-
rosi bácsi. Szeretné a baksi 
tsz-tagokkal megkedveltet-
ni ezt a munkaigényes, de 
pénzes foglalkozást. Idén 
gyökérből ós sárgarépából 
bemutatóparcellát létesített, 
Jó termés ígérkezik. Van 
még egy dédelgetett terve: 
a hagymatermesztés. A bak-
si terület szerinte a hagy-
mának született. Tizenöt 
évig foglalkozott hagymater-
inesztéssel, kísérleti gazda-
ságnál pedig hagymanemesí-
tő volt. Szeretné Bakson is 
meghonosítani ezt a nö-
vényt. Idén három holdon 
kísérleti termelést végez. 

— A napokban becsülte 
fel egy bizottság a vérható 

újságolta boldogan. 
Amennyiben elgondolása si-
kerül, ötven holdon termesz-
tenek majd hagymát. 

— Hogyan fizet a kerté-
szet? 

— Idén, a fűszerpapriká-
val együtt három millió-öt-
venkilencezei forint bevé-
telt terveztünk. Tavaly ösz-
szesen 1 millió 363 ezer fo-
rintot jövedelmezett a fű-
szerpaprika és néhány zöld-
ségféle. 

Ili 
A baksi Üj Élet Tsz ú j 

vezetősége a „pénzes növé-
nyek" termesztésén kívül 
minőségi tehenészet létesíté-
sét tervezi. Háromszáz tehe-
net válogatnak ki e célra. 
Az istálló most épül. Lege-
lőjük van. Kilencszáz hold 
terület fühozamát fokozato-
san megjavítják. Az öntözött 
területet — melv jelenleg 
összesen 750 holdat tesz ki 
— szeretnék a legelőkre is 
kiterjeszteni. Háromszázhat-
van hold lucernaföldjüket a 
jövő évben 420 holdra nö-
velik, hogy fehérjetartalmú 
abraktakarmányban ne le-
gyen hiány. Libatenyésaette! 
is foglalkoznak, jelenleg 4 
ezer darab az állomány. A 
sokoldalú szakszerű gazdál-
kodás. a helyi adottságok 
h-iszrosítóss a buksi Üj Étet 
szövetkezeti gazdáinak szép 
jövedelmet, pénzes szövetke-
zeti életet érlel az elkövet-
kező években. 

B. Ö. 
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