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Késik a paradicsom — Uborka és zöldbab van elegendő 

— Az őszibarack „felfutott" — A telepek paprikát készítenek 

elő gyártásra 

Szezon a konzervgyárban 
Más években augusztus kö-

zepén már működnek a pa-
radicsomfeldolgozó gépso-
rok a Szegedi Konzervgyár-
ban, s ezzel kezdetét veszi 
a főszezon. Idén viszont, 
mivel a paradicsom tömeges 
érése még mindig késleke-
dik, nem ezt kell fokmérő-
nek tekinteni. A konzerv-
gyár dolgozói ugyanis egy-
általán nem tétlenkednek 
ezekben a hetekben: az „el-
késett" sárgabarack a cse-
mege uborka, a zöldbab, az 
őszibarack eltevése az idény-

Új aratógépek érkeztek 

Javában aratják a kendert 
Ma kezdődik a szállítás 

Az állami gazdaságokban, 
termelőszövetkezetekben 

megkezdték a kender betaka-
rítását. Ez a munka a kalá-
szosok után csaknem a leg-
nagyobb erőt igényli. A ter-
més előzetes becslések szerint 
jónak mondható, bár helyen-
ként jégkárokkal is számol-
nak. A Rostkikészítő Válla-
lat részére az országban 
több mint 1 150 000 mázsa 
kendert termesztettek az 
idén, amelynek betakarítása 
már javában folyik az üze-
mekben. A kender aratók 
seregének megerősítésére 
ebben az évben 100 ú j ken-
derarató gépet vásároltak 
külföldről, s ebből 75 már 
megérkezett. Csongrád me-
gye 7 ú j gépet kapott. 

Megyénkben egyébként 
Hódmezővásárhely, Szegvár, 
valamint Eperjes körzeté-
ben vannak a legjelentősebb 
kendertermő területek. Az 
aratás üteme ezeken a he-
lyeken is megfelelő. Eperjes 
körzetében ugyan voltak 
kezdeti nehézségek. nem 
volt elegendő gép, de a na-
pokban érkezett és munká-
ba állított szovjet kendér-
arató gépek segítségével a 
munka meggyorsult. 

Nagy feladatot jelent a 
betakarítás mellett a kender 

szállítása is. Ehhez a szük-
séges eszközök rendelkezés-
re állnak. A szállítás és az 
átvétel ma kezdődik meg 
Eperjesen, egy-két napon be-
lül Vajháton, majd a többi 
üzemek körzetében. Most fo-
lyik a termés minőségének 
vizsgálata. 

cikkek közül is ad elegendő 
munkát. 

A sárgabarack feldolgozá-
sa két héttel később kez-
dődhetett csak el a szoká-
sosnál, úgy hogy ezekben a 
napokban fejeződik be. Eb-
ből a gyümölcsből, mivel 
sem mennyisége, sem minő-
sége nem megfelelő az idén, 
nem tudja teljesíteni tervét 
az üzem. Csemege uborkával 
és zöldbabbal már sokkal 
jobban állnak. Előbbiből 
120, utóbbiból 100 vagon 
gyártását í r ja elő a terv, 
amit minden bizonnyal el is 
végeznek. Az őszibarack-
dzsem készítése 10-én kez-
dődött meg nagyobb erővel, 
s a múlt napokban megje-
lentek az első paprika- és 
paradicsomszállítmányok is, 
úgy hogy egy kevés lecsót 
már „eltettek". 

Mint említettük, a para-
dicsomfeldolgozás máskor 
augusztus közepén már há-
rom műszakban indul meg. 
Ehhez azonban napi 30—35 
vagon nyersáru érkezése 
szükséges. Mivel jelenleg 
csak métermázsával mérhető 
nagyságrendben jön be a 
paradicsom, még a második 

Amerikai visszakozás 
Genfben 

A 33-AS BIZOTTSÁG ERED MENYES MUNKAJA — 
MEGOLDÓDOTT A „PÉNZÜGYI VALSAG" — AZ USA 
PRESZTÍZS-VERESÉGE — IZZÓNAK ÍGÉRKEZIK A 

KÖZGYŰLÉS 20. ÜLÉSSZAKA 

A 33-as bizottság, amely 
az ENSZ „békefenntartó" 
akcióival kapcsolatos kérdé-
sekkel foglalozik, megvitatta 
azt a felhívást, amelyet U 
Thant főtitkár intézett a vi-

változatlan az amerikai 
kormány álláspontja a 19. 
cikkely alkalmazhatóságára 
vonatkozólag. 

A továbbiakban azonban 
Goldberg kijelentette, hogy a 

H á r o m s z á z á r u c i k k e l 
u t a z u n k L i p c s é b e 

Heinz Naue kereskedelmi 
tanácsos, az NDK budapesti 
nagykövetsége kereskede-
lem-politikai osztályán ked-
den megtartott sajtótájékoz-
tatóján elmondotta: a szep-
tember 5-e és 12-e között 
sorra kerülő vásár folytatá-
sa lesz a 800 éves vásárvá-
rosban. Lipcsében tavasszal 
megrendezett nagyszabású . 
gazdasági találkozónak. 

Az őszi vásáron, amely a 
fogyasztási cikkek sereg-
szemléje lesz. az NDK köz-
szükségletcikk-gyártó ipara 
gazdag áruválasztékkal je-
lentkezik. Komplex kiállítás 
formájában mutat ja be a 
modern, célszerű lakást, a 
háztartási munka megköny-
nyítését, a testápolást, a bar-
kácsolást. az üdülést és a 
sportot, a ruházkodást, a 
nagy konyhaberendezéseket 
és az iskolai szemléltetőesz-
közöket. Számos ország di-
vatházainak kreációiból is-
mét megrendezik Lipcsében 
a hagyományos nemzetközi 
divatbemutatót, amelyen a 
magyar ruhaipar készítmé-

lágszervezet tagjaihoz: adják 3 3 . ^ bizottság tagjaival és 
elo megfontolásaikat az a bizottságon kívüli orszá-
ENSZ „pénzügyi vaisaga- g o k képviselőivel folytatott 
nak megoldás ara. mert hosszas tanácskozások után 

a „válság" gátolja az ENSZ az Egyesült Államok „elis-
zavartalan működését. meri, hogy a jelenlegi hely-
Arthur Goldberg amerikai zetben a közgyűlés nincs fel-

megbízott a bizottságban el- készülve a 19. cikkely alkal-
mondotta, hogy továbbra is mazására és hogy 

a v i l á g s z e r v e z e t t a g j a i a 
közgyűlés munkájának za-
vartalan folytatása mellett 
foglalnak állást". 
Platón Morozov szovjet 

küldött részletesen elemezte 
a 33-as bizottság munkáját , 
amelynek eddigi ülésein ku-
tatták az ENSZ-ben felme-
rült nehézségek áthidalásá-
nak lehetséges módozatait. 
Ezeken az üléseken több de-
legáció — így a Szovjetunió 
küldöttsége is — kimutatta, 
hogy az ENSZ-alapokmány-
nak a közép-keleti és a kon-
gói csapatállomásoztatásokkal 
összefüggő megsértései — 
így például a Biztonsági Ta-
nács mellőzése — az alap-
okmány olyan megsértését 
is maguk után vonták, amely 
az akciók pénzelésében mu-
tatkozott meg. 

A pénzügyi nehézségek 
csupán tükrözték a politikai 
válságot, amelynek tető-
pontja 

az alapokmánnyal teljesen 
ellentétes ama javaslat 
volt, hogy alkalmazzák a 
19. cikkely szankcióit 

nyeit is megtekinthetik az 
érdeklődők. A világszínvo-
nalon álló termékeket ezút-
tal is aranyéremmel és ok-
levéllel tüntetik ki. 

A kereskedelmi tanácsos 
tájékoztatása után Kristóf 
László, a Magyar Kereske-
delmi Kamara főosztályve-
zetője ismertette az őszi lip-
csei vásár magyar részvéte-
lét. 

— Hét vásárházban kilenc 
magyar külkereskedelmi vál-
lalat, 600 négyzetméternyi 
területen, mintegy 300 féle 
árucikket sorakoztat fel. Az 
élelmiszerbemutatón megta-
lálhatók majd a magyar 
konzervek, befőttek. édes-
ipari termékek, borok, ital-
áruk, készételek, vető- és 
kertimagok, tejtermékek, a 
cukor és a tojás is. A kiál-
lításra repülőgépen viszik 
majd a friss gyümölcsöt. A 
ruházati kiállításon iparunk 
bemutatja a legújabb pa-
mut- és műszálszövetek szá-
mos választékát, férfi, női és 
gyermekkonfekció ruhákat, 
kötött holmikat és az 1966. 
évi stranddivatot. 

azokkal az országokkal 
szemben, amelyek a Szovjet-
unióhoz hasonlóan nem 
vesznek részt a törvénytelen 
kiadások fedezésében. 

Ebben a helyzetben — 
folytatta Morozov — az af-
ro-ázsiai államok nem cse-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

műszak megszervezésére 
sincs szükség egyelőre. An-
nak ellenére, hogy a para-
dicsom idénye október köze-
péig tart, az előzetes számí-
tások szerint körülbelül 400 
vagon nyersáruval keveseb-
bet tudnak majd feldolgozni. 
Ennyivel maradtak el tavaly 
is. A készáru, a sűrítmény 
mennyiségét az is befolyá-
solja majd, hogy a közepes-
nél nagyobb az idei paradi-
csom nedvességtartalma. Ah-
hoz tehát, hogy a megsza-
bott minőséget elérjék, na-
gyobb mennyiségű alap-
anyagot kell feldolgozni. 

Körülbelül két héttel ez-
előtt megkezdték a munkát 
a konzervgyár vásárhelyi, 
mindszenti és csanyteleki 
előkészítő telepei is. Mind-
három községben először 
barack felezéssel foglalkoztak 
s most majd, ha a paprika 
nagyobb mennyiségben kezd 
beérni, ennek gyári előké-
szítése adja az elfoglaltsá-
got 

A Szegedi Konzervgyár 
annak ellenére, hogy már az 
idény kezdete óta meg kell 
küzdenie az időjárás okozta 
nehézségekkel, első félévi 
tervét sikeresen túlteljesí-
tette, a termelékenység és az 
önköltség is .megfelelően 
alakult. A szezonális cikkek 
közül tulajdonképpen csak 
a meggy maradt a tervezet 
szinten alul, mivel a zöld-
borsót a harmadik évnegyed-
ben hiánytalanul tartósítot-
ták. Ahogy az első félévben, 
úgy valószínűleg a máso-
dikban is a húskonzervek 
gyártása segíti hozzá az 
üzemet a tervteljesítéshez. 
A konzervgyár műszaki dol-
gozóinak napokban megren-
dezett konferenciája min-
denesetre számolt az eshe-
tőségekkel és ezeket figye-
lembe véve tűzte ki a ter-
melési feladatokat az év hát-
ralevő négy hónapjára. 

A szegedi m. j. városi ta-
nács végrehajtó bizottsága 
tegnap, kedden délelőtt ülé-
sezett. Többek között napi-
rendi pontként tárgyalta az 
elmúlt tanév tapasztalatai 
alapján az ú j oktatási év főbb 
feladatait. E napirendet Ko-
vács József, a városi tanács 
művelődésügyi osztályának 
vezetője terjesztette elő. A 
téma tárgyalásában részt 
vett Akucs László, a Műve-
lődésügyi Minisztérium fő-
előadója, megyei instruktor 
is. 

Szeged alsó- és középfokú 
oktatási intézményeiben az 
elmúlt tanévben előrelépett 
az iskolareform célkitűzései-
nek kiterjesztett alkalmazá-
sa, s ugyanakkor tapasztala-
tokat is adott. A tanulóifjú-
ság munkáranevelése, gya-
korlati oktatása alapvető. 
Fontos azonban, hogy ez a 
legcélszerűbben érvényesül-
jön mind a középiskolákban, 
mind a gimnáziumokban. Az 
ú j tanévben fokozottabb fi-
gyelmet kell erre fordítani. 

Az oktató-nevelő munka 
gazdagításához az ú j tanév-
ben általában adottak a fel-
tételek. Lényeges, hogy az 
oktatási intézmények peda-
gógusellátottsága jó. Az óvo-
dákban 170, az általános is-
kolákban 655, a középisko-
lákban 370, a bentlakásos 
intézményekben pedig 70 ne-
velő dolgozik. Képesítés nél-
küli nevelő csak szakoktató-
ként tevékenykedik. Az ok-
tató-nevelő munka módszer-
tani korszerűsítéséért jelen-
tős kísérlet folyt az elmúlt 
tanévben több iskolában, a 
programozott oktatás alkal-
mazására stb. Befejezés előtt 

áll a nyelvi laboratórium 
létesítése a Radnóti Miklós 
gimnáziumban. Különösen 
több általános iskolában 
azonban probléma a gyakor-
lati foglalkozásoknál a tan-
műhelyek hiánya. 

Az új tanévre a tanulókat 
felvették. A bentlakásos in-
tézetekben és napközi ott-
honokba a felvétel e hónap 
végén kezdődik. Júniusban 
az általános iskolák első osz-
tályába 982 gyermek, míg a 
középiskolákba 1619 tanuló 
iratkozott be. 

A végrehajtó bizottság rá-
mutatott a pedagógusok 
rendszeres ideológiai, szak-
mai továbbképzésének fon-
tosságára. Kiemelte a kor-
szerű pedagógiai eszközök és 
módszerek felhasználásának, 
e tapasztalatok értékelésé-
nek jelentőségét. Hangoztat-
ta a végrehajtó bizottság, 
hogy az ifjúság nevelésében 
a pedagógusokkal együtt el-
sődleges a szerepük a szü-
lőknek. Sajnos, nem ritka, 
hogy a gyermek nevelése 
csak az iskolára hárul. 

Utasította a végrehajtó bi-
zottság a városi tanács mű-
velődésügyi osztályát, hogy 
a bukások okait mind az ál-
talános, mind a középisko-
lákban körültekintően ele-
mezze; dolgozzon ki intézke-
dési tervet a hátrányos hely-
zetben levő tanulók hatéko-
nyabb segítésére. A vb fon-
tosnak ítélte a pályaválasz-
tás megjavítását az általános 
iskolákban. A pályaválasz-
tásról nemcsak a nyolcadik 
osztályosokkal, hanem a fel-
sőbb négy osztály tanulóival 
is beszélgetni kell-

A napközis étkeztetésre 
szintén nagy figyelmet for-
dít a város vezetése. A nap-
közis étkeztetés javítása a 
lehetőségektől függően napi-
renden van. 

Üuffuszlüis 2G-án illést tart 
a megyei tanács 

A megyei tanács 
vb ülése 

A Csongrád megyei ta-
nács tegnap délélőtt ülést 
tartott. Megvitatta a tanyai 
iskolák körzetesítésének ta-
pasztalatait, az általános is-
kolák szakszerű oktatása to-
vábbfejlesztésének kérdéseit. 
Napirendi pontként tárgyal-
ta és jóváhagyta a tanácsi 
vállalatok 1965 első félévi 
gazdálkodósáról szóló jelen-
tést. 

A végrehajtó bizottság el-
határozta. hogy a megyei ta-
nács ülését augusztus 26-ra 
összehívja. A hamarosan 
sorra kerülő tanácsülésen 
beszámoló hangzik el az idei 
első félévi költségvetési és 
községfejlesztési gazdálko-
dásról, valamint a megye 
szociálpolitikai helyzetéről. 
A végrehajtó bizottság a ta-
nácsülésen számot ad az el-
múlt hat hónapban végzett 
munkájáról, majd a népi el-
lenőrzési bizottság terjeszti 
elő második félévi munka-
tervét. . 

Bulgár ia i 
Újfaj ta műanyag — a po-

livinilklorid — gyártását 
kezdték meg a bulgáriai 
Gabrovoban. A műanyagból 
fóliát készítenek üvegházi 
termesztéshez. Három éve 
működik Sztara Zagorában a 
Gagovin obszervatórium. Ké-
pünkön: felvételeket készíte-
nek a Holdról. 


