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Az iráni sah Székesfehérváron Jelentős beruházások 
és Daaaújvároshafi 

Mohammad Reza Pahlavi Jenő tájékoztatta a vendé-
Arya Mehr, Irán sahinsahja geket az immár 15. esztendős 
és Farah Pavlavi sah ban u, város fejlődéséről, ipari, kul-
valamint kísérete pénteken turális, szociális és egészség-
b Székesfehérvári Könnyű- ügyi létesítményeiről, majd 
fémműbe látogatott A ven- Borovszki Ambrus, a Dunai 
dégeket a látogatásra elkí- Vasmű munkájá t és termelé-
sérte Kisházi Ödön, az El- sének alakulását ismertet te 
nöki Tanács helyettes elnöke, Az iráni vendégek út ja ez-
Kiss Károly, az Elnöki Ta- utána a Dunai Vasműbe ve-
nács titkára, Szarka Károly zetett, ahol előbb a meleg-, 

külügyminiszter-helyettes, m a j d a hideghengerművet 
Bonyhádi Károly, a Magyar tekintették meg. 
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Népköztársaság teheráni Az iráni császár gyárláto-
nagykövete. Erdei Lászlóné, gatása és felesége városné-
a Magyar Nők Országos Ta- zése után, délben Bujdosó 
nácsának elnöke. Imre, a Fejér megyei tanács 

A vendégeket megérkező- vb-elnöke a sah és a sahba-
sükkor dr. Lévárdi Ferenc nu tiszteletére ebédet adott 
nehézipari miniszter, Bujdosó az Aranycsillag Szállóban. A 
Imre, a Fejér megyei tanács hallban a dunaújvárosi mér-
vb-elnöke, dr. Tilinger Ist- kőzést játszó iráni labdarúgó 
ván, a városi tanács vb-elnö- válogatott tagjai köszöntői-
ké fogadták. 

Juhász János, a 
igazgatója tájékoztatta 

ték az uralkodót és felesé-
vállalat gét. Az ebéden Bujdosó Im-

re, megyei tanácselnök mon-
vendégeket Székesfehérvár dott pohárköszöntőt, amely-
történetéről, az üzem mun- re Mohammad Reza Pahlavi 
kájáról, a fémmű továbbfej- válaszolt: 
lesztésének terveiről. A tá - A két nép és a két or-
jékoztatót üzemlátogatás kö- szág között kialakult barát-
vette. Mohammad Reza Pah- ság a jövőben tovább fej-
lavi elismeréssel nyilatkozott lődik, mélyül. Diplomáciai 
a látottakról és további sike-
reket kívánt a gyár munká-
jához. 

kapcsolatunk jó, fejlődnek 
kapcsolataink gazdasági, kul-
turális téren, s biztosak va-

A vendégek Székesfehér- gyünk benne, hogy tovább 
várról Dunaújvárosba látó- szélesednek tudományos és 
gattak. A tanácsháza előtt műszaki területen is — mon-
föbbszázan gyűltek össze a dotta, ma jd további sikere-
vendégek fogadására. Dr. ket kívánt Dunaújváros és 
Horgos Gyula, kohó- és gép- Fejér megye lakosságának 
ipari miniszter, Tapolczai munkájához. 
Jenő, a dunaújvárosi vb-el-
fiöke, Borovszki Ambrus, a 
Dunai Vasmű vezérigazgató-

Ebéd után az iráni ven-
dégek visszautaztak a fővá-

ja és a város más vezetői rosba. 
üdvözölték az iráni uralko-
dót és feleségét Népviselet-
be öltözött leányok pedig vi-

Az iráni uralkodó, felesége 
és kísérete pénteken este 

rágcsokrokkal kedveskedtek, megtekintette az Operaház 
A tanácsteremben Tapolczai évadnyitó előadását. 

(MTI Foto - ViRovszki felvételei 

A hazánkban tartózkodó iráni sah csütörtökön este va-
csorát adott a Magyar Néphadsereg Központi Klubjá-
nak nyári helyiségében. A vacsorát fogadás követte. A 
képen: Kállai Gyula, a császár és Dobi István a fogadáson 

kezdődnek a szegedi 
olafmedencében 

A" szegedi medencében lést az érdeíkelt szervek kép- jelentést tettek az ÁFOR 
négy évvel ezelőtt kezdődött viselői és több területen tel- képviselői, hogy arról a te-
meg a szénhidrogén-kutatás, jes megegyezésre jutottak. 
Akkoriban egy berendezés 
dolgozott e térségben, s a 
munkások létszáma alig volt 
több harmincnál. Az el-
múlt években jelentősen 

Iparközpont 
Algyő mellett 

Az intenzívebb alaj-

rületről lemondanak és he-
lyette Algyő mellett építik 
fel az ú j telepet, amely így 
közvetlenül és közelebbről 
is ellátja ma jd Hódmezővá-

és sárhely és környéke igényeit, 
megnövekedett a kutatási földgáztermeléshez sok min- Az egyeztető megbeszélé-
munka, s ma már hatszáz denre szükség van a szegedi sen az algyői tanács kép-
ember szorgoskodik az új medencében, többek között viselője felajánlotta, hogy 
olajmedencében. Sőt az idei segédüzemek, műhelyek, la- a községben közművesített 
esztendőben kisebb mennyi- kások, irodaház, munkás- — vízvezetékkel ellátott és 
ségű termelés is történt pró- szálló és más szociális léte- lakásépítésre felparcellázott 
batermelés címén, kutatása sítményekre. Az egyeztető — területet tudnának bizto-
ós vizsgálati célokból, tárgyaláson lényegében a sítani lakások céljára. Az 

tervekről esett szó, de azok olajbányászok képviselői 
Szállítás csőrendszerrel többsége már eldöntött tény megegyeztek abban, hogy 

és nem is sokára, három- több készenléti lakást ott 
A kezdeti termelés szállá- négy esztendő leforgása építenének fel. 

tási gondokat is jelentett. Az alatt megvialósrulnak, hi-
algyői és a tápéi kutakból s z e n a feltárt szénhidrogén 
kitermelt olajat tartálygép- kitermelése nem várathat 
kocsik továbbították a Sze- sokáig, mivel ez elsőrangú 
ged Rákus-pályiaudvarra, érdeke a népgazdaságnak, 
ahol vasúti tartálykocsikba a szegedi medence köz-
tol tötték át. Persze a róku- ponti technológiai üzentének 
si pályaudvar szűkös és al- felépítését közvetlenül Al-
kalmatlan nagyobb meny- győ mellé tervezik. A segéd-
nyiségű^olaj fogadására és üzemi ipái-központot ugyian-

csak Algyő térségé-
ben építik majd fel, 

a Szöged—Algyő közötti 
vasútvonal és a szeged—hód-
mezővásárhelyi közút által 
bezárt területen, 
helykijelölést több min-
den indokolja: a vasút és a 
közút közelsége, de legfőbb 

PAPRIKASZEZON 

g y o r s p o s t a 

Dz amerikai 
pártküldöttség 

Budapestre látogat 
Pénteken Berlinből el-

utazott Budapestre az Egye-
sült Államok Kommunista 
Pár t jának küldöttsége. Az 
amerikai pártküldöttség az 
NSZEP Központi Bizottsá-
gának meghívására öt napig 
tartózkodott az NDK-ban. 
Gus Hal l - t az Amerikai 
KP főtitkárát és az általa 
vezetett küldöttség tagjait a 
berlini repülőtéren az 
NSZEP számos vezetője, va-
lamint Kárpáti József, a 
Magyar Népköztársaság ber-
lini nagykövete búcsúztat-
ta. (MTI)) 

továbbítására. Ezért az al-
győi vasútállomáson alakul 
ká a nagyobb kapacitású fel-
adóállomás. 

A vasút mellett igénybe 
vették a folyami szállítás 
lehetőségeit és a tankhajók 
július óta nagy mennyiségű 
olajat továbbítottak a Tiszán 

Szervezett, 
gyors munkát kíván 
az őszi betakarítás 

és a Dunán rendeltetési he- képpen a termelő területek, 
lyére. 

A kutak és a fel vevőállo-
mások között azonban gép-
kocsikkal kell az olajat 
szállítani, amely bizonyos 

Irodaház, munkásszállá 
és lakások 

_ A tervezett építkezések 
mértékig'nehézkes, s az utak lakások, irodák, szálló — 
állapota miat t nem is olyan elengedhetetlenül és gyor-
egyszerű. Ezért határozták 8 0 1 1 szükségesek, hiszen a 
el, hogy a tápéi és az al- termelést üzemszerűen bedn-
győi területen 6 kilométer dítani és folytatni a jelen-
hosszúságú csővezetéket épí- l e£i ideiglenes és mostoha 
tenek, amelyhez csatlakoz- körülmények között nem is 
nak a termelő kutak és így lehetne. A jelenlegi munkás-
ez a csőhálózat gazdaságosan állomány zöme barakkban, 
megoldja a kitermelt olaj lakókocsikban és albérletek-
továbbítását a vasúti, vagy ben. talál ideiglenesen otfr-
falyaimi felvevőhelyre. 

A szegedi medencében je-
lenleg is komoly beruházá-
sokat valósítanak meg; uta-
kat építenek és javítanak, 
töltőberendezéseket létesíte-
nek az algyői vasútállomá-

h o n t 
Az olajipar vezetői, egyet-

értésben a szegedi városi 
pártbizottság és tanács veze-
tőivel, úgy határoztak, hogy 
a szegedi medence központ-
ját — tehát az irodaházat, 

son, ezenkívül átfejtő és a lakásokat és a szállodát 
tároló állomásokat hoz-
nak létre, de a későb-
biekben sokkal jelen-
tősebb beruházásokat szán-
dékoznak megvalósítani. A 
beruházások programjának 
előkészítése érdekében ta r -

Ulésl tartott 
a KISZ KB 

A KISZ Központi Bizottsága szeptember 
9-én ülést tartott. Az ülésen részt vett 
Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizott-
ságának tagja, a Központi Bizottság párt-
és tömegszervezetek osztályának vezetője. 

A KISZ Központi Bizottsága megtár-
gyalta a Magyar Szocialista Munkáspárt 
IX. kongresszusának irányelveit és javas-
latokat tett. Ezután szervezeti kérdésekkel 
foglalkozott. Pataki Lászlót — eddigi ér-
demeinek elismerésével — fölmentette 
intéző bizottsági tagsága és központi bi-
zottsági titkári tisztsége alól. Ribánszki Ró-
bertet kooptálta a Központi Bizottság so-
raiba, megválasztotta az intéző bizottság 
tagjának és a Központi Bizottság ti tkárá-
nak. (MTI) 

— Szegeden építik fel. A 
város vezetői a munkához a 
legmesszebbmenő támoga-
tásit és segítséget adják. 

A Szeged m. j. városi ta-
nács vezetői a koordinációs 
tárgyaláson megjelölték azo-
kat a területeket, ahol köz-

tottafc a napokban Szegeden mfivesített és beépítetlen tel-
egy koordinációs megbeszé- keket, vagy kisarányú sza-

nálással beépíthető területet 
biztosítanak az olajbányá-
szok építkezéseinek. 

A több száz lakás mellett 
a városban építik fel az 
olajmedence központi iroda-
házát és egy 500 személy el-
helyezésére alkalmas szál-
lodát. A tárgyaláson je-
lenlevő Országos Kóolaj-
és Gázipari Tröszt vezérigaz-
gatója elmondta, hogy a be-
ruházások gyors megvalósí-
tásáról lenne szó, s a kivi-
telezési munkákhoz segítsé-
get kérnek az Építésügyi Mi-
nisztériumtól, hogy más 
megye építőipari vállalata is 
segítsen a megvalósításban. 

Az ÁFOR-telep is 
Algyőn épül fel 

Már régebben elhatároz-
ták, hogy Szegeden a nyu-
gati iparnegyedben építik 
fel az ú j ÁFOR-telepet A 
megtartott koordinációs tár-
gyaláson azonban olyan be-

Ülést tartott 
a Győr-Sopron megyei 

pártbizottság 
A Győr-Sopron megyei pártbizottság 

pénteken ülést tartott. A pártbizottság 
Lombos Ferencet, munkájának elismerése 
mellett fölmentette első titkári tisztségé-
ből. A megyei pártbizottság Pataki László 
elvtársat, a KISZ KB eddigi t i tkárát be-
hívta tagjai sorába és megválasztotta a 
pártbizottság első titkárának. 

Az ülésen rész vett és felszólalt Biszku 
Béla, az MSZMP Politikai Bizottságának 
tagja, a KB titkára. 

Ugyancsak pénteken ülésezett a Győr-
Sopron megyei tanács végrehajtó bizottsá-
ga. Az ülésen Katona Lajost, a megyei 
tanács végrehajtó bizottságának elnökét 
saját kérésére fölmentették tisztségéből és 
az elnöki teendők ellátásával Lombos Fe-
rencet bízták meg. (MTI) , 

Már hetekkel ezelőtt hírt Az ilven 1ó példák azon-
' 0 1 1 0 1 . adtunk arról, hogy a szegedi ban még csak szórványosan 

_ . _ a iárás homoki gazdaságaiban jelentkeznek. Vezető szak-
megkezdődött az őszi vetés emberek panaszolják, hogy 
és a termények betakarítása, a nyári munkák — aratás. 

Különösen a burgonyater- cséplés — befejezése után a 
més felszedésében szülét- gépek átállása az őszi mun-
tek szép sikerek. kákra nem oiyan ütemben 

A szegedi tsz-ekben pedig a történt, mint amilven gvor-
szabad területek vetéshez saságot a soron lei'ó felada-
v'áló előkészítésében értek el taink megkívánnának, 
jó eredményeket. Az utóbbi A homoki gazdaságokban 
egy hét alat t azonhan mint- leginkább azzal indokolják a 
ha lelohadt volna a kezdeti máris érezhető késést, hogy 
dicséretes lendület. Tóth Jó- kimagaslóan ió a burgonva-
zsef. a szegedi iárási tanács termés, s ez több munka-
vb mezőgazdasági osztályá- e r ő t szállítóeszközt köö 
nak főagronómusa arról tá- most le. mint más években, 
jékoztatta lapunk munkatár- Hasonlóképp kifogástalannak 
.sát. hogv a járás tsz-ei ál- mutatkozik azonban a ku-
tai tervezett 31 ezer 890 hold koi icatermés is. Tehát 
idei rozs vetésből még min- kukoricából ls sokkal töb-
dig alig több mint ezer ka- bet keli letörni, szállítani 
taszteri hold van készen. az ősz.i szezonban, mint 
Nem megnyugtató az az más években, 
ütem sem. mellyel a talaj- Ezért kell hát most még az 
előkészítést folytatják a föl- őszi szállítási csúcsmunkák 
deken. Mindent egybevetve előtt befejezni a vetést azo 

61 ezer 200 holdon kell az kor a földeken, r. tol vek már 
idén őszi magágyat készí- készen vannak, vagv ahol a 
teni a szegedi járásban, talajelőkészítést nem akada-

s ebből az eddigi jelentése* lyozza a kapósnövénvek ké-
aiapián mintegy 15 ezer sőbbi érése, 
holdnyi talaimunka készült Máris jól látható, hogv a 
el. Számos helven — mint kukorica érése a hűvös idő. 
például Domoszék határában a sok nyári eső miatt mé-
— elszórtan kombáinszalma Íven benyúlik maid az ősz-
is található még a területe- be. Járásunkban a silókuko-
ken. rácának is még csak alig a 

Több éves tapasztalatok 14 százalékát tudták eddig 
bizonyítják, hogy az optimá- betakarítani, 
lis vetési határidőket csak A betakarítási gondok el-
abhan a gazdaságban tud.iák kerülhetők lettek volna m o á 
végig betartani, ahol a rozs is. ha több rövid ten.vész-
vetése után. vagv inkább az- idejű kukoricát termeszte-
zal párhuzamosan már szép- nelc s ha a tavaszi vetések 
tember 15-e tá ján a búza ve- ideién tudták volna a szak-
tése is elkezdődik. Tsz-eink emberek, hogv ősszel melyik 
zöme azonban még távol területbe kell kalászos ga-
van a búzavetés kezdésének fconát vetniök. Ugyanis a 
lehetőségétől. Természetesen közismerten rövid ten vés 7. -

vannak tsz-ek. melyek idejű kukoricák már minde-
most is tar t ják magukat e nütt beérlek, 
kezdési határidőhöz. A jelentkező késést az em • 

Molnár Imre. a tiszaszigeti béri, gépi és fogaterők tö-
Búzakalász Tsz főmezőgaz- kéletesen összehangolt ki-
dásza például arról adott használásával lehetne csök-
hírt. hogy sa já t tsz-ükben kenteni. Kevés szó esik 
hétfőn megkezdik az árpa mostanában a tsz-ekben az 
vetését. s 400 holdnyi árpa anyagi érdekeltség növelésé-
zömével 20-ára szeretnének ről is. Mintha a gazdasáci 
végezni, ekkor kezdenek a vezetők esv kissé megfeled-
búza vetéséhez. Balástván a keztek volna az emberekről. 
Felsőgaigonyai Tsz gazdái Pedig szót lehet és szót keli 
ugyancsak nagyszerűen ha- erreni az ügyben: megter-
indtak eddig a vetés élőké- melt értékekről vnn szó. s 
szítésében. folytatásában. Le- r.z egves embereknek éppen 
endő úgv érdekük a gvors. zavar-

vetésterületeiknek több talan őszi vetés betakarítás 
mint a felén már készen amint az orszáff erdeke ús 
vannak a talajmunkákkaL ezt kívánja. 


