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Hazaérkeztek 
Vitavárói 
a magyar 

Az algyői medence kincse: 
25 milliárd köbméter földgáz 

alakulatok 
Csütörtökön, a fegyveres 

erők napja alkalmából dísz-
ünnepségen fogadta Zala-
egerszeg lakossága a Vltava-
hadgyakorlatról hazaérkezett 
magyar katonai alakulatokat. 
A váro6 főterén mintegy tíz-
ezren köszöntötték lelkes él-
jenzéssel katonafiainkat, 
akik példásan teljesítettbe a 
kapott parancsot. 

A nagygyűlésen Pukánszky 
Ferenc, a városi pártbizott-
ság első titkára mondott be-
szédet, majd Lakatos Béla 
vezérőrnagy a hadgyakorla-
ton részt vett honvédek és 
tisztek nevében megköszönte 
a meleg, szívélyes fogadta-
tás t 

Több száz úttörő és KISZ-
fiatal virággal halmozta el a 
felsorakozott egységeket. Ez-
után páncélozott szállító jár-
műveken díszalakzatban vo-
nultak el a nézősereg előtt a 
Vltava-hadgyakorlaton részt 
vett alakulatok. (MTI) 

Az Országos Kőolaj- és 
Gázipari Tröszt elkészítette 
a szanki szénhidrogénes te-
rület északnyugati részének 
kutatási zárójelentését és 
összegezte a Szeged mel-
letti Algyő körzetében meg-
kezdett szénhidrogén-kuta-
tások eddigi megállapítása-
it. 

Szánk község északnyugati 

részén a zárójelentés szerint 
4 milliárd köbméternyi ipa-
rilag kitermelhető földgáz 
és milliós nagyságrendű kő-
olajkészlet van. 

Az algyői körzet területén 
25 milliárd köbméternyi 
földgáz tárolódik a rétegek-
ben, tehát körülbelül ugyan-
annyi, mint Hajdúszobosz-

lón. Nem kevésbé nagy je-
lentőségű az a megállapítás 
sem, amely szerint az ed-
dig megkutatott algyői te-
rületen körülbelül annyi 
kőolaj van, mint amennyi 
annak idején az első zalai 
olajmezők, Budafa, vagy 
Lovászi eredeti kezdő ipari 
készlete volt. (MTI) 

Á 3KSZ küldöttségének 
látogatása hazánkban 
A Magyar Szocialista Mun- tak és baráti beszélgetést 

káspárt Központi Bizottságá- folytattak Kádár Jánossal, 
nak meghívása alapján szép- az MSZMP Központi Bizott-
tember 22—29 között ha- ságinak első titkárával, Fe-
zénkban tartózkodott a Ju- h é r ' Lajossal, az MSZMP KB 
guszláv Kommunisták Szö- ?®"«kai Bizottságának tag-

, , , , , - javai, a kormány elnokhe-
vetségenek küldöttségé. lyettesével, valamint ncliti-

Itt-tartózkodásuk során a kai, gazdasági és társadalmi 
jugoszláv vendégek találkoz- életünk más vezetőivel. (MTI) 

Épülnek a KISZ-társasházak 
A szegedi építők eddigi legnagyobb munkája 

a Brüsszeli körúton 
A szervezési, területkijclö- Augusztus első felében az társadalmi munkával segi-

lési, kisajátítási munkák Odesszai körúton négy épü- tették saját házuk mun-
után, az építési engedélyek let munkáit kezdték meg, s káit, 
és a kivitelezési szerződések ma már nap mint nap job- s e z t e héten ls megismétlik. 
birtokában ban magasodnak a falak. A Kormos János, a Brüsszeli 

elindult a megvalósulás Brüsszeli körúton szeptem- körúti KISZ-társasház épí-
útján az a nagyszabású ber elején jelentek meg az tésvezetöje, Kálmán Géza 
társasház-építési akció, építők, azóta elkészült a technikus és Németh Sándor 
amit a KISZ kezdeménye- felvonulási épület, s művezető — ók hárman a 
zett Szegeden. alaoozás- Parancsnokai a négy kőmű-

L z s z ü k s é c e s földmunkák- ^ b r i g á d n a k , s a többi szak-u k földmunkák é g s e g é d m u n k á s n a k _ m l n t . 
, n o z I o g n a K - egy 50 dolgozónak —, akik 

A Bécsi körúton — ahol a ezt az építkezést vállalták, 
két egyetem fiataljainak Talán nem egészen véletlen, 
építenek — a múlt héten hogy valamennyien a fiata-
kezdte meg a felvonulási labb korosztályhoz tartóz-
munkálatokat a kivitelező nak. 
vállalat. A Római körút te- A tanácsi vállalatnak ez 
rületátadására október e]e- j e s z a z e b ö j t y e n nagyobb 
jén kerül sor, s a hórjap !cö- szabású munkája. A három-
zepén itt is elindul a munka. s zekciós, négyemeletes épü-
Az Odesszai, a Bécsi és a jet 
Római körúti éoítést a 
Csongrád megyei Énítőipari 
Vállalat végzi. Az Odesszai 
körúton az építtető fiatalok 
már a múlt szombaton és 
vasárnap 

Növekvőbeit a ktsz-ek exportja 
A Csongrád megyei kis-

ipari termelőszövetkezetek 
nem kis szerepet játszanak 
Magyarország exportterme-
lesében, külkereskedelmi 
kapcsolataink szélesítésében. 
Gondos szakismeretet igény-
lő munkájuk csaknem a fél 
világon ismert, termékeik 
keresettek a külföldi piaco-
kon. 

Százmillión felül 

Az exportfeladatok teljesf-
té-iéről érdeklődve felkeres-
tük Horváth Sándort, a 
KISZÖV elnökét, s választ 
kértünk tőle néhány aktuális 
kérdésre. 

— Ez évre előirányzott ex-
porttervünk 112 millió fo-
rint, míg tavaly — jóval 
kevesebb — csupán 91 mil-
lió forint volt — mondta 
Horváth Sándor. — De en-
nek csak egy részére tartott 
igényt — a korábbi meg-
rendelés alapján —, né-
hány külföldi cég, ipari vál-
lalat. A többire magunk sze-
reztünk vásárlókat. Nem 
kis dolog volt a rendelési 
állomány kibővítése, ú j part-
nerek szervezése. Bár még 
három hónap hátra van az 
évből, mégis nyugodtak le-
hetünk tervteljesítésünk te-
rén, hiszen a vas-, bőr-, fa-, 
textil-ruházati, vegyi és 
egyéb ipari termékekből a 
tervek szerint termeltünk és 
adtunk el. Valamennyi ter-
mék gazdasági mutatója 
már most elfogadható. 

Flamand székek 

— Mely országokban is-
merik a Csongrád megyei 
ktsz-ek termékeit, és meny-
nyire kei-esettek azok? 

— A szocialista országok 
mellett Dánia, Hollandia, 
Belgium. Svédország és In-
dia vásárol tőlünk jelentő-

sebb mennyiségben. Legna-
gyobb az érdeklődés gép-
ipari termékeink iránt, bár 
a faipari termékek sem sok-
kal maradnak el mögöttük. 
Hollandiának például szép 
számmal gyártunk flamand 
székeket. A modern kreá-
ciókban ugyanis ők előbbre 
állnak. Bútoripari terméke-
ink keresettsége már inga-
dozó. Textil-ruházati expor-
tunk viszont fellendült. Ér-
dekessége ennek, hogy csak 
a munkát exportáljuk, a 
nyersanyagot megkapjuk a 
rendelőktől. Így tiszta valu-
tához jutunk. 

— Hallhatnánk valami ér-
dekes újdonságról? 

— A baromfi-feldolgozó 
gépsor 18 szövetkezet koope-
rációs kivitelezése. Me-
gyénkből 6 ktsz működött 
közre a konstrukció elkészí-
tésében. A nem sokkal ko-
rábban Kijevben bemutatott 
prototípus óránként kétezer 
csirkét dolgoz fel a tasako-
lásig. Beválásáról konk-
rét következtetést még nem 
vonhatunk le, az NDK-ban 
azonban már felfigyeltek az 
ú j konstrukcióra. Ugyanerre 
és kisebb kapacitású proto-
típusok készítésére 29 mil-
lió forint beruházást irá-
nyoztak elő az előáüításuK-
ban részt vevő Csongrád 
megyei szövetkezetek részé-
re. Persze van még néhány 
ú j termék ezenkívül: EAN-
típusú esztergapad, motorke-
rékpár kürtsíp, híradástech-
nikai cikkek, modern aszta-
li lámpa., hivatali iratrende-
ző és különféle bútoripari 
termékek. 

Külföldi bemutatók 

— Tapasztalható-e felfi-
gyelés a legújabb termé-
kekre, érkezett már kül-
földi megrendelés is? 

— Ujabb külföldi kiállítá-
si helyeink Belgrád, Brno, 
Lipcse, London, Stockholm, 
a legjelentősebbek számunk-
ra. Bútoripari újdonságaink 
iránt fetűnően érdeklődnek, 
s jövőre számítunk megren-
deléseikre. Üj fazonú női 
cipőkből viszont már 12 ezer 
párra érkezett külföldi meg-
rendelés. A komoly érdeklő-
dést figyelembe véve, sze-
retnénk jövő évi exportter-
vünket mintegy 20 millió fo-
rinttal növelni, s ennek meg-
felelően rendelési állomá-
nyunkat kibővíteni. Termé-
szetesen ezzel együtt na-
gyobb gondot fordítani a 
belföldi igények kielégítésé-
re is. 

Az elképzelés az idei ör-
vendetes tapasztalatok sze-
rint megvalósítható, h fezen 
ez évi tervüket is — az ed-
digi számadatok alapján — 
néhány százalékkal túltelje-
sítik. 

L. E. 

mintegy hatmillió forint 
költséggel épül, 

s a terv szerint a jövő év 
harmadik negyedévében ad-
ják át a fiatal tulajdonosok-
nak. Igaz, a munkaterület 
átadásának késedelme miatt 
az eredeti tervnél későbben 
kezdtek, de úgy számítanak, 
hogy nyújtott műszakokkal, 
anyagelőkészítő brigád al-
kalmazásával, s egyéb szer-
vezésekkel lecsökkentik az 
időveszteséget. Ez év végéig 
akarják elvégezni a műsza-
kilag legnehezebb feladatot, 
az alapozást, a pincetér meg-
építését, s ennek a szintnek 
a födémezését. A magas ta-
lajvíz mfatt csaknem kétmé-
teres vízzel kell itt megbir-
kózniuk mindaddig, míg a 
szivárogtató szivattyúsrend-
szert el nem készítik. 

A vállalat ezen az épít-
kezésen 

az eddiginél több gépi 
munkát alkalmaz, 

nagy gonddal ügyel a kivi-
telezés minőségére és a ha-
táridők betartására. A Brüsz-
szeli körúti épületet ugyanis 
mintamunkának szánják, 

ezzel akarják bizonyítani, 
hogy ilyen nagyméretű vál-
lalkozásra is képesek. 

A KISZ-társasház építésénél 
— különösen a földmunkák-
nál és az anyagdeponálá-
soknál — természetesen szá 
mítanak a leendő tulajdono-
sok társadalmi segítségére is. 

Tízezrek 
fillérekért 

Dr. Varga István, a szederkényi nö-
vényvédő állomás labora tór iumának vés 
zetójp spóracsapdá i készített . A készü-
lékkel minden olyan növényi betegség 
spórá ja , amely a légáramlás segítségével 
t e r jed , felfedezhető. Napokkal , eseten-
ként 1—2 héttel előre jelezhető. hogy 
milyen betegség lappang a kö rnyéken . 
I sy a . .filléres" műszer segítségével a 
k á r e lhár í tha tó és több százezer for in t 
t aka r í tha tó meg. 

Vi is 

üt 
37 o b i n a k 

A szegedi szénhidrogén medeneéhen az 
o la jku takhoz és a tárolóhelyekhez u t a t 
ka t épí tenek a szántóföldeken, hogy az 
esős évszakban Is akadá ly ta lanu l közle-
kedhessenek a szállító Járművek. K é p ü n k 
az algyői vasútá l lomás közeiéhen fel. Ol-
tott Ideiglenes t anká t lomásho i vezető ú t 

Az ország egyik legnagyobb burgonya-
termelő gazdaságában. Lábodon próbál-
ják kl az ú j t ípusú burgonyabe takar í tó 
gépeket a Mezőgazdasági Gépkfsérlet i in -
tézet munka tá r sa i és a gazdaság szakem-
berei. Az NDK gyá r tmányú burgonya-

k o m b á j n - amelyik nerucsak k i forga t ja , 
felszedi a burgonyát , hanem válogat ja ls 
a gumóka t —. és a fé lkombálnok „vizs-
gáznak". Napona 600—650 mázsa burgo-
nyát valogat az NDK gyá r tmányú K—71M 
es jelű burgonya válogató gép. 

Milliók térülnek vissza 
Valutamegtakaritás hulladékgyűjtésből 

Az összegyűjtött vashulla-
dék 1961-ben 150 ezer tonna, 
1965-ben már 200 ezer tonna 
volt: a fémhulladék 8300 
tonnáról 11000 tonnára, a 
papírhulladék 34 000 tonná-
ról 51 000 tonnára emelke-
dett, textilhulladékból pedig 
az 1961. évi 17 000 tonnával 
szemben a múlt évben 24 000 
tonnát vásároltunk mee — 
tájékoztatott a MÉH Tröszt 
vezérigazgat ója. E hagyo-
mányos hulladékok mellett 
1965-ben 65 millió forint ér-

tékű nyersbőrt, adtunk át a 
feldolgozó iparnak; a fel-
használt fényképészeti rög-
zítőoldatból 1500 kg ezüstöt 
vontunk ki, s ezzel mintegy 
63 000 dollár importmegta-
karítást értünk el. 

Több más anyag gyűjtésé-
vel egy év alatt mintegy 25 
millió dollár értékű impor-
tot takarítottunk meg a nép-
gazdaságnak. 

A Műszaki Anyag és Gép-
kereskedelmi Vállalat több-
száz millió forint értékű el-

fekvő készletet értékesített a 
múlt évben. Az idei börzék-
től is sokat remélünk. A 
TEMAFORG, amely a nép-
gazdaság teljes géptisztító-
rongy-szükségletét fedezi, 
több mini félmilliárd tórint 
értékű árut hozott forgalom-
ba tavaly, az ipar kisebb ma-
radéktételeinek összegyűjté-
séből. A Göngyölegfelújítő 
Vállalat, mint a tröszt ipar-
vállalata, csaknem 100 mil-
lió forint értékű csomngoló-
szert regenerált. 

Elutazott Hanoiból 
a csehszlovák 

küldöttség 
Csütörtökön reggel, haté 

napos baráti látogatás utánj 
elutazott a VDK fővárosá-
ból a Jozef Lenárt minisz-
terelnök vezette csehszlovák 
párt- és kormányküldöttség. 
A vendégek, mielőtt a repü-
lőtérre mentek, búcsút vet-
tek Ho Si Minh elnöktől, 
A küldöttség búcsúztatására 
a repülőtéren megjelent 
Pham Van Dong miniszter-
elnök is. 
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