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A lengyel miniszterelnök hazánkban 

Kállai Gyula fogadta 
Jozef Cyrankiewsczet 

és Lucjan Motykát 
Kállai Gyulának, a fórra- náesának elnöke. Tánsaságá-

dalmi munkás-paraszt kor- ban van Lucjan Motyka kul-
mány elnökének meghívásá- turólis miniszter, 
ra néhány napos pihenésre K á l l a i G y u l a - a Miniszter-
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. , , . , , ,. T , tanács elnöke csütörtökön 
hazankba erkezett Jozef t , é l u t á n h i v a t a i á b a n fogadta 
Cyrankiewicz, a Lengyel j Cyrankiewiczet és L. 
Népköztársaság Miniszterta- Motykát. 

Másfél milliárd forint 
az új házgyárak építésére 
Az Építésügyi Minisztéri-

umban szerdán Glass Tamás, 
az Építőipari Főigazgatóság 
vezetőjének helyettese sajtó-
tájékoztatón ismertette az 
EM építőipar műszaki fej-
lesztésében elért eredménye-
ket és a további feladatokat 
Elmondotta, hogy o második 
ötéves tervben sikerült meg-
teremteni az építés iparosí-
tásának alapját. Az ÉM épí-
tőipar többek kőzött 1960-
ban a lakásoknak még csak 
6,2 százalékát, tavaly pedig 
már 63 százalékát építette 
korszerű falszerkezetekből, 
vagyis különböző elemekből 
és öntött betonból. Az ipari, 
a mezőgazdasági és a kom-
munális épületek vázának, 
szerkezetének előregyártása 
is megkezdődött a tervidő-
szak második felében. Nagy 
fejlődést értek el a munka 
gépesítésébein, mert az ere-
deti tervben előírtan felül 
csaknem 300 millió forint 

értékű gépet és berendezést 
kaptak a vállalatok. A má-
sodik ötéves tervben az épí-
tés technikai színvonalának 
jelentős növelése azt ered-
ményezte, hogy a munkás-
létszám lényeges bővítése 
nélkül, tehát a termelékeny-
ség fokozásával tavaly 3,3 
milliárd forinttal több építési 
munkát végeztek el, mint 
1960-ban. 

A harmadik ötéves terv-
ben újabb műszaki fejleszté-
si intézkedésekkel korszerű-
sítik az építőipart. Mintegy 
másfél milliárd forintot köl-
tenek az új házgyárak építé-
sére. Ezenkívül még 1,6 mil-
liárd forint értékű gépet sze-
reznek be, hogy meggyorsít-
sák az építést és a munka 
nagyobb részét ne az építési 
területen, hanem előregyártó 
üzemekben végezzék el. Je-
lenleg még a paneles, ház-
gyári építésmód esetében is 

a lakás munkálatainak csak 
40 százalékát végzik üzem-
ben. A törekvés az, hogy a 
parkettázás, a tapétázás, a 
villanyszerelés és egyéb sze-
relési munkák anyagainak 
kiszabását, levágását, komp-
lettirozását is az üzemben 
oldják meg. így ebben a 
tervidőszakban elsősorban 
Budapesten mintegy 20 szá-
zalékkal növelik az üzemben 
végzett lakásépítési munká t 
Ugrásszerű fejlődést tervez-
nek az előregyártott szerke-
zetű ipari üzemcsarnokok 
építésében. Az idei 200 000— 
250 000 helyett 1 100 000 négy-
zetméternyi területen állíta-
nak föl majd előregyártott 
üzemcsarnokot 1970-ben. A 
tömeges, nagyüzemi Jellegű 
építésmódok kiterjesztésével 
a harmadik ötéves tervben 
27 százalékkal növelik az 
ÉM építőipar munkájának 
termelékenységét (MTI) 

Újból bombázták 
a demilitarizált 

övezetet 

Az „atomcsend" 
három esztendeje 

Őszibarack 
nyolc országba 

Polémia 
egy adó körűi 

Bolygárandevú 
a naprendszerben 

Vendégek 
a szovjet testvérvárosból 

Tegnap délután kedves 
vendégek érkeztek Szegedre. 
Testvérvárosunkból, Odesz-
szából huszonkilenc tagú 
küldöttség jött tíznapos ta-

pasztalatcsere-! átogatásra 
hazánkba, s a főváros, vala-
mint Dunaújváros megte-
kintése után most Csongrád 
megyében töltenek öt na-
po t " 1 

A vendégeket a Tisza Szál-
lé éttermében Fülöp János, 
az MSZBT Szeged városi 
bizottságának titkára üdvö-
zölte, majd az MSZMP Sze-
ged városi bizottságának 
munkatársa, Horváth Lász-
lón é virággal kedveskedett 
az odesszaiaknak. 

A huszonkilenc tagú cso-
port tagjainak többsége pe-

dagógus. A vendégeknek a 
városi tanács és az MSZI3T 
városi bizottsága gazdag 
programot biztosít. A ven-
dégek megismerik Szeged 
életét. Egyebek között fel-
keresik a József Attila Tu-
dományegyetemet, majd 
több más oktatási intéz-
ménybe látogatnak. Kirán-
dulnak majd Mártélyra, ké-
sőbb Hódmezővásárhely 
életével ismerkednek. Va-
sárnap este a Faust előadá-
sát nézik meg a szabadté-
rin. 

Szegedről Siófokra utaz-
nak, s a Balaton part ján 
töltenek néhány napot. A 
jövő héten indulnak vissza 
Odesszába. 

Előzetes az ipari kiállításról 

Bemutalkoznak a ktsz-ek 
A lakossági javító-szolgál-

tató tevékenység mellett jó-
néhány szövetkezet sikeresen 
állít élő ú j . árucikkeket is. 
Bútorok, háztartási eszközök, 
gyermekjátékok és bonyolult 
Ipari berendezések egyaránt 
szerepélnek a széles válasz-
tékban. Ezek közül a leg-
szebbeket, legújabbakat kül-
di el 15 ktsz az augusztus 
10-én megnyíló Szegedi Ipa-
ri Kiállításra. 

Célszerű kisbútorok 
A Szegedi Felszabadulás 

Asztalos, Kárpitos és Lakbe-
rendező Ktsz által gyártott 
„Flamand" székeknek híre 
van külföldön. Hollandia 
után legutóbb a belga és 
francia kereskedők is elküld-
ték megrendeléseiket Sze-
gedre. A kiállításon termé-
szetesen bemutatják ezeket a 
különös formájú, rendkívül 
szép kidolgozású ülő garni-
túrákat. Mellettük a leg-
újabb, 20 darabból álló rep-
rezentatív dolgozószoba be-
rendezést és a különleges 
furnirborítású lakószobát is 
láthatja a közönség. Az 
utóbbiak megfelelnek a kis-
lakások méreteinek és varia 
elven kombinálhatók. A ktsz 
figyelembe vette a lakosság 
kívánságait is: többfajta kis-
bútor gyártását kezdte meg: 
az ágyneműtartót, az íróasz-
talt, a heverőket, a karos-
székeket és a virágtartókat 
a kiállításon szintén bemu-
tatják. 

í z l é s e s bundák 

A Szűcsipari Ktsz a leg-
újabb divat szerint készített 
bundáit hozza el a kiállítás-
ra. Különösen a nők érdek-
lődésére tarthat számot a 
legszebb kiállítási darab: egy 
panofix bunda. De a férfiak 
is találhatnak kedvükre va-
lót: az újvonalú férfi kecs-
kebőr kabát először kerül a 
közrség elé. 

A Szűcsipari Ktsz munká-
jával szintén jó hírnevet 
szerzett magának külföldön: 
jelenleg Svájcba. NSZK-ba, 
Hollandiába exportálja ter-
mékeit. 

Tájegységek motívumai 

A népművészeti és háziipa-
ri ktsz pavilonjában Ma-
gyarország úgyszólván vala-

mennyi tájegységének jel-
lemző népművészeti alkotá-
sát megtalálhatjuk. A szö-
vetkezet a kiállítás megren-
dezése előtt nagy körültekin-
téssel gyűjtötte össze a leg-
szebb sárközi, kalocsai, heve-
si, baranyai, szabolcsi hímzé-
seket és színes szőtteseket. 

A népművészeti anyag kü- készültségről tanúskodó áru-

Angliába, Svédországba, 
Finnországba stb. exportál-
ják a különböző irodai for-
gószékeket. Szegedre a leg-
újabb tervezésű és készítésű 
garnitúráikat hozzák. 

Hűtfipult és gyorsforraló 
A szegedi és szarvasi vas-

ipari ktsz nagy technikai fel-

lön érdekessége, hogy Vé-
kony Sándor hódmezővásár-
helyi fazekas mester égetett 

cikkekkel jelentkezik a vá-
sáron. A Szegedi Vas- és 
Fémipari Ktsz például mély-

cserépedényeit is kiállítják, hűtőpultokat, elektromos pá-
rologtató berendezést, és ke-

Irodai forgószékek verő-dagasztó gépet 

A Gyulai Fa- és Fémbú- E z e k e t a k t e z 

toripari Ktsz ülőgarnitúrái- exportra gyártja, 
ról híres. Gyártmányaival 
rendezték be például a 
moszkvai KGST palotát és a 

mutat 
főként 

A szarvasi Vas- és Fém-
ipari Ktsz is legsokoldalúbb 
kiállító. Pavilonjukban cse-

Kubai küldöttség Szegeden 

Tegnap, csütörtökön Szegedre érkezett a kubai forradalom védelmére alakult bizott-
ság héttagú küldöttsége, amely a Hazafias Népfront vendégeként tíz napig tanulmá-
nyozza a magyar testvérmozgalom tevékenységét. Képünkön: a kubai vendégek a 

Haladás Tsz rózsakertjében. (Tudósítás lapunk 3. oldalán). 

szovjet tervhivatalt is. Mon- r é p kályhák , háztartási hús-
dani sem kell, hogy termé-
keik ezután gyorsan sikert 
arattak külföldön. 

darálók, gazdaságosan műkö-
dő gyorsforralók, valamint 
egy ú j típusú hősugárzó a leg-

a Szovjetunión kívül érdekesebb termék. Ma 
Lengyelországba, Svájcba, M. I. 

„Kormosodik" a fűszerpaprika 
Ot-hat termés a bokron 

Már kezd érni a fűszer- jól szervezték meg a gazda-
paprika. a zöld csövek bar-
násfekete színeződést vettek 
fel. A termelők úgy mond-
ják: „kormosodik" a papri-
ka. s utána lesz majd foko-
zatosan piros. A szegedi tá j -
körzetben kétezer-három-
százhatvan holdra kötöttek 
szerződést Nem végleges 
becslések szerint körülbelül 
százhúsz hold kieséssel lehet 
számolni a víznyomásos föl-
deken. de még így is 

ságok a palántázást, a szo-
kottnál korábban tudtak vé-
gezni a kiiltetéssel. Ez mu-
tatkozik meg a szegedi Űj 
Élet Termelőszövetkezet pap-
rikaföldjein: 

egyöntetű, azonos fejlődé-
síi az állomány. 

Általában öt-hat cső látható 
a bokrokon. Emlitésre méltó 
az is. hogv egyáltalán nem 

Kétéves magyar—vietnami tudományos 
együttműködési munkatervet írtak alá 
Csütörtökön délben az ság országos tudományos és 

Akadémia tudósklubjában műszaki bizottsága közötti 
aláírták a Magyar Tudomá- tudományos együttműködési 
nyos Akadémia és a Vietna- egyezmény 1966—67. évi 
mi Demokratikus Köztársa- munkatervét. A munkatervet 

magyar részről Ligeti Lajos, 
a Magyar Tudományos Aka-
démia alelnöke, vietnami 
részről Le Khac, a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság 
országos tudományos és mű-
szaki bizottságának alelnöke 
írta alá. 

Az aláírás után Rusznyák 
István fogadást adott a meg-
jelentek tiszteletére. (MTI) 

előreláthatólag augusztus 
közepén kezdődik a szedés. 

Az első termés beérkezését 
Csanytelekről várják. 

II Szelídül1 

a Duna 
A Duna vízgyűjtő terüle-

tén nem volt lényeges csa-
padék az utóbbi 24 órában 
sem. Magyar területen — 
kivéve az alsó szakaszt — 
10—45 centiméterrel apadt 
a víz. Ezért a Győri Víz-
ügyi Igazgatóság megszün-
tette az árvízvédelmi ké-
szülteéget a Duna felső 
kaszán. 

volt szükség öntözésre, de 
jó háromszáz holddal na- még locsolásra sem a palán-
gyobb a termőterület a ta- t£k megeredéséhez. Szépek a 
valyinál. fűszernövények Szatvmaz, 
Az idei nvár nem bővel- Forráskút. Domaszék. Zá-

kedett napsütésben, mégis a kánvszék határában is. 
növények a fejlődésben A Szegedi Paprikafeldol-
előbbre vannak, mint más gozó Vállalat termeltetési 
években. Ezt viszont kizáró- osztályának tájékoztatása 
lag annak köszönhetik, hogy szerint 

A szerdai szolidaritási gyűléssel nem fejeződött 
be a szegedi fiatalok szenvedélyes tiltakozása. A 
KISZ-isták délután és este a város különböző pont-
jain röplapokat osztogattak. Ezekbe ítéletüket, véle-
ményüket foglalták össze: „Elítéljük! a z imperializmus 
gaztetteit, mert bombáival a békés lakosság életére 
tör, házakat, falvakat, kórházakat rombol le váloga-
tás nélkül. Együtt érzünk a harcoló •ietnami néppel, 
támogatjuk igazságos küzdelmét!" A KISZ újszegedi 
vezető-képző tábor résztvevői, az AKÖV és az ÉM. 
Csongrád megyei Magasépítő Vállalat KISZ-esei a 
nagygyűlés után véleményüket az utcák aszfaltjára 
festették. A feliratokkal, a röplapokkal a szegedi és 
Csongrád megyei fiatalok ismét megálljt kiáltottak az 
USA terrorjának: „Le a gyilkosokkal, békét Vietnam-
nak!'1 

B U D A P E S T R E É R K E Z E T T 
HZ INDIAI K O N G R E S S Z U S 

P A R T E L N Ö K E 
A Hazafias Népfront Or-

szágos Tanácsa elnökségének) 
meghívására — berlini és 
prágai látogatása után —. 
csütörtökön Budapestre ér-
kezett Kumaraszvami Kama-
radzs, az Indiai Kongresszus 
Párt elnöke és Ramaswamt 
Venkataraman, Madrasz ál-
lam iparügyi minisztere. 

A vendégeket a Ferihegyi 
repülőtéren Bugár Jánosné* 
a Hazafias Népfront Orszá-
gos Tanácsának főtitkárhe-
lyettese. Szatmári Nagy Im-
re, a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának titkára, 
Kós Péter a Külügyminisz-
térium főosztályvezetője és 
Nagy János, hazánk delhi 
nagykövete fogadta. Ott volt 
J. C. Kakar, az Indiai Köz-
társaság magyarországi nagy-
követe. (MTI) 


