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Dunaújvárosban 

Hoang Luong, a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság 
budapesti nagykövete és a 
nagykövetség néhány mun-
katársa csütörtökön Dunaúj-
városba látogatott, ahol töb-
bek közölt találkozott a Ho 
Si Minh-brigád tagjaival is. 
A vietnami nagykövetet a 
Dunai Vasmű igazgatósági 
tanácstermében a gyár poli-
tikai és gazdasági vezetői fo-
gadták, s tájékoztatták a 
•asmű fejlődéséről, dolgozói-
nak munkájáról. 

A vendégek végül megte-
kintették a vasművet és a 
várost. 

Gyorsabb áruáfvétel és feldolgozás 
Több gép a betakarításhoz — Dolgozni kezd 

a székesfehérvári hűtőház 
Az élelmezésügyi miniszter sekről tájékoztatták az MTI sára, répafélék darabolására 

a felvásárlással kapcsolatos munkatársát. megá'lapodik az arra vállal-
nyár végi nyilatkozatában A konzervipar paradicsom- kozó gazdaságokkal, s biz-
foglalkozott az élelmiszer- feldolgozó kapacitását pél- tosítja részükre a szükséges 
ipar átvételi, feldolgozási ne- dául, egyrészt az üzemeken gépeket. Négy hűtőházban 
hézségeivel és megállapítot- belüli, másrészt külső ener- öt, egyenként, ötvagonos tel-
ta, hogy giabázisok felhasználásával jesítőképességű 

a feldolgozás és felvásár- — jövőre napi 90 vagonnal, gyorsfagyasztó berendezést 
lás területén további In- körülbelül 20 százalékkal nö- helyeznek üzembe, 
tézkedésekre van szükség, vélik. ^ n k ^ l ^ ^ v á l_ 
Most, néhány hónap elte - m ó s t ó , m f e l t e r m e l 6 s z ö v e t _ lalás és a Fejer megyei párt-

lével az Élelmezesugyl Mi- k ) k h . betakarítás bizottság segítségével hóna-
nisztérium vezetői mar az ^ n t e " P°W«1 a , határidő előtt, a 
ezzel kapcsolatos intezkede- p a r

8
a ^ i c s o m s z e d ő g é p e f k a p zöldség- és gyümölcsszezon 

a mezőgazdaság, s ezzel kezdetére munkához kezdhet 

Ülést tartott 
a t^inisztertanács 

A kormány Tájékoztatási A Minisztertanács a tájékoz-
Hivatala közli: tatót megtárgyalta és elío-

A Minisztertanács csütör- gadta. 
tökön ülést tartott. Apró An- Az Országos Tervhivatal 
tal, a Minisztertanács elnök- elnökének előterjesztése alap-
helyettese a KGST vb 26. jón a Minisztertanács meg-
iiléséról. a külügyminiszter vitatta és jóváhagyta a jövő 
az ENSZ közgyűlésének je- évi népgazdasági tervet, 
lenlegi ülésszakáról, a kohó- A munkaügyi miniszter je-
és gépipari miniszter a veze- lentést tett az első három 
tésével Algériában járt kor- negyedév munkaügyi helyze 
mányküldöttség tapasztalatai- téről. A kormány a jelentést 
ról számolt be a kormány- tudomásul vette, 
nak. A Minisztertanács a A pénzügyminiszter elóter 
beszámolókat jóváhagyólag jesztette a jövő évi állami 
tudomásul vette. költségvetés tervezetét. A 

A gazdasági bizottság elnó- Minisztertanács megvitatta. 
ke tájékoztatta a kormányt a elfogadta, s felhatalmazta a 
gazdasági mechanizmus re- pénzügyminisztert, hogy — 
formjának előkészítését szol- mint törvényjavaslatot — a? 
gáló munkálatok menetéről, országgyűlés elé terjessze. 

4000—4500 hold termésé- az 1000 vagon befogadóké-

Négyszeres lehetőség 
a legelőgazdálkodásban 

j a K ' székesfehérvári hűtőház. 
A gépipar rugalmas vál- A Gabona Tröszt 30 szov-

lalása jövőre 16 terven fe- jet gyártmányú mobil szárí-
lüli borsócséplő gép munká- tógép beszerzésével a jelen-
ba állítását teszi lehetővé. A legi óránkénti 470 tonnáról 
hűtőipar és a konzervipar 750 tonnára növeli a gabona-
néhány zöldségféle tisztítá- szárítási kapacitást 

Háztatarozás 
magánszorgalomból 

Szeged, Marx tér 18. Ér- jártak be rajta a lakók, 18 
demes megjegyezni a házat, éven á t A ház ugyanis 
Barna, friss szagú, barútsá- 1948-ban állami kezelésbe 
gos bejárója mögött terebé- került s azóta festés, ja-
lyes kapualj található. Sze- vitás még nem volt. Köz-
rették is a piaci kofák, ben — helyesen — bevezet-
kedvenc felvonulási helye ték az ipari áramat, s a fa-
volt az építői párnak, ide lak úgy maradtak, kivésve, 
tették a kerékpárokat szer- áramütés-veszéllyel, 
számokat és — a KUKA- Aztán a ház lakói gondol-
kat. S közben szégyenkezve taik egy merészet elhatá-

rozták, hogy társadalmi 
munkával rendbehozzák a 
házat Az ötletet Forgács 
Józsefné és Gyarmati Jó-
zsef lakóbiaottsági tagok 
kezdeményezték egy lakó-
bizottsági ülésen — még 
júniusban. Az egyhangú lel-
kesedést csak az IKV törte 
le egy időre, ugyanis késett 
a beígért és „kötelező" 

nyersanyag-hozzá járu lássál. 
Mert a lelkesedés — mész. 

A belterjes gazdálkodás-
ban páratlan lehetőséget kí-
nál a rét- és legelőjavítás. 
Érdekes adatokat ismertetett 
a Csongrád megyei pártérte-
kezleten ezzel kapcsolatban 
úr. Nagy Miklós, a Dél-al-
földi Mezőgazdasági Kisérle-
l i Intézet párttitkára. Arról 
szólt, hogy a mezőgazdasági 
tudomány gyakorlati alkal-
mazása a közös földeken mi-
lyen terméstöbbletet hoz 
majd. Többek között említet-
te: hogyan serkentik több-
szörös fühozamra a réteket, 
jegelőket a tudományos kí-
í feletek! A felszólalás nyo-
mán elindultunk az inté-
zetbe. 

Kataszter a legelőkről 
Beszédes táblázatokat, tér-

képeket mutatott Németh 
József, a Dél-alföldi Mező-
gazdasági Kísérleti Intézet 
főmérnöke. Részben az ő hi-
vatása megnyerni a tsz-eket 
a tudományosan kikísérlete-
zett rét-legelőjavítási mód-
szerek gyakorlati alkalmazá-
sának. Két éven át járta, 
vizsgálta egy munkaközösség 
a megye trmelőszövetkezetei-
rek 7J ezer holdnyi rétjét, 
mig feltérképezte: hol milyen 
talaj- és gyeptipusok van-
nak? Milyen vízgazdálkodási 
lehetőségekkel számolhatnak 
e gazdák? 

Különösen sok a tennivaló 
e. szegedi járás 37 ezer 300 
hold rét-legelöjének újjáte-
remtésében. 26 ezer 142 hold 
szikes, mintegy 10 ezer hold 
homoki terület fűhozamát le-
bet megtöbbszörözni. Ho-
gyan? A Dél-alföldi Mező-
gazdasági Kisérleti Intézet 
néhány tudományos munka-
társa kikísérletezte, hogy a 
különböző talajtípusok mi-
iven füféleségeket kedvelnek. 
A tsz-ek talaj- és gyeptípu-
sainak feltérképezésével lé-
nyegében befejeződött az 
előkészületi időszak Vala-
mennyi közö§ gazdaság szá-
mára külön gvepkataszteri 
térképeket készítettek. 

II bátrak h?S7na 
A nagyobb méretű legelő-

javítást csupán egy rossz 
szemlélet késlelteti: a szö-
vetkezeti gazdák a szőlő- és 
gyümölcstermesztés, illetve 

„A kúvctkező Időszakban 
megyénkben tovíibb kell 
folytatni a mezőua-'dasigi 
termelés korszerűsítését és 
belterjes irányé fejleszté-
s é t " . 

(Az MSZMP Csonírád me-
gyei nártértekezletének be-
számolótAbM.) 

más termelési problémák 
mellett, amolyan harmad-
rendű teendőnek tekintik ez t 

Igaz, néhány tsz szép pél-
dát mutatott a rét- és lege-
lőjavításban. A balástyai 
Móra Ferenc Tsz — Grotsl 
Dénes, az intézet tudományos 
munkatársának kísérletei 
alapján — 90 hold ősgyepet 
füvesített A tavaszon ren-
dezett bemutató alkalmá-
val 25 mázsára becsülték itt 
az első szénatermést Az el-
következő években meghozza 
a 35—40 mázsát (korábban 
mindössze 3—4 mázsát ter-
mett). Hasonló sikerrel járt a 
csengelei Vadgerlés Tsz te-
lepítése 86 hold idén 1250 
mázsával hozott többet mint 
tavaly. 

Sokat igérőek Harmati Ist-
vánnak. a Dél-alföldi Mező-
gazdasági Kísérleti Intézet 
tudományos munkatársának 
kísérlet® is. A homoki 6em-
lyéken, a sziki mézpázsitos és 
tarackos, tipbanos gyepek 
hozamnövelésében ért el jó 
eredményeket. A balástyai 
Alkotmány Tsz-ben. a pusz-
taszeri Petőfi Tsz-ben mint-
egy 18—20 mázsás szénater-
mést kaszáltak, míg azelőtt 
3—4 mázsás hozam volt. 

„Be'vizkormánvzás" 
Érdekes Harmati István tö-

rekvése: a vadvizeket szán-
dékszik megnyerni kísérletei 
számára. „Belvízikormányzás-
sal", vagyis ésszerű elvezeté-
sükkel és hasznos visszatar-
tásukkal serkenti a gyep ter-
mőképességét. A szegedi já-
rásban több mint 9 ezer 
hold rét- és legelő haszno-
sítható „belvízkormányzás-
sal". 7 ezer 700 hold vízál-
lásos területet pedig lecsapo-
1 ássál, illetve megfelelő víz-
gazdálkodással tehetnek szé-
natermővé a szövetkezeti 
gazdák. 

Az Alsó-tiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatóság az intézet-
tel együttműködve elkészí-

tette a „belvízkormányzás" 
terv®t. 

A rét- és legelőjavitás ter-
veit a tsz-ek többsége ma-
gáévá teszi. A baksi, a ba-
lástyai tsz-ek, a kisteleki és 
pusztaszeri legeltetési bi-
zottságok elkészíttették az er-
re vonatkozó távlati terve-
ket Mindez csupán kezdet, 
hiszen a járásban mindössze 
kétezer holdon történt tele-
pít®. E területeken 20 má-
zsás (vagyis ötszörös) fűho-
zammal számolhatunk. 

A szegedi járás 37 ezer hold 
rétjén és legelőjén jelenleg 
186 ezer 780 mázsa szénaér-
ték terem. Gondoljuk el. mit 
jelentene az állattenyésztés 
számára, ha a kísérleti inté-
zet munkatársai által kidol-
gozott program megvalósul-
na. A szövetkezeti gazdák 
négyszeres szénatermést ta-
karíthatnának be. 

B. Ö. 

homok, cement, festék és 
egvebek nélkül — nem elég. 

így aztán elszállt a nyár. 
s az erre tartalékolt sza-
badság, mire szeptemberben 
hozzákezdhettek a munká-
hoz. Szervezett, tempós 
munka következett. Az irá-
nyítást az egvik lakó. Heim 
József szobafestő vette át. 
Mindenki dolgozott. A fér-
fiak hordták a maltert, fes-
tettek, tapasztottak, az asz-
szonyok súrolták a lépcső-
házat (többszőr is kellett), 
festették a korlátókat, aj-
tókait, míg ragyogó nem 
lett az egész ház. Két hétig 
tartott a munka, de azóta 
úgy vigváznak rá, mint a 
szemük fényére. 

A végzett társadalmi 
munka dicsérendő. De per-
sze ez csak leefeljebb ki-
eg®zítőie, semmi esetre sem 
helyettesítője lehet az Ingat-
lankezelő Vállalat kötelessé-
geinek. 

Jakab Ágnes 

Növeli o Szovjetunió 
az autó exportot 

A Szovjetunióban egy év 
múlva megjelenik majd az 
ismert Volga kocsi utóda — 
jelentette ki sajtóértekezle-
t ® Nyikolaj Sztrokin szov-
jet gépkocsiipari miniszter-
helyettes az Autóexport 
szovjet külkereskedelmi vál-
laltat fennállásának 10. év-
fordulóján rendezett sajtó-
értekezleten. A Volga utóda 
100 lóerős motorral rendel-
kezik majd és a teljesen re-
konstruált üzemekben gyárt-
ják. 

A Szovjetunióban 
éven belül 250 000 Moszk-
vics gépkocsit és 100 000 
Zaporozsec típusút gyarta-
nak. Az utóbbi új modellje 
még az idén megjelenik. 

A személygépkocsi-gyártás 
új programja — mondotta 
Sztrokin — növeli majd a 
szovjet autóexportot Hozzá-
fűzte, hogy a Szovjetunió 
jelenlegi személygépkocsi -
termelésének mindössze egy 
tized részét exportálja. 

Az egyetem? noftofc eseményei 
• a 

Ünnepi KISZ-gyű!ések, 
népek barátsága est 

A József Attila Tudományegyetem bölcsészettudomá-
nyi-, jogtudományi és természettudományi karain tegnap 
ünnepi KISZ-gyűléseket tartottak. Ezeken megemlékeztek a 
Nemzetközi Diákszövetség, a nemzetközi demokratikus diák-
mozgalom húszéves tevékenységéről, eredményeiről. Megvi-
tatták az egyetemi KISZ-éiet időszerű kérdéseit 

Este a Csongrád megyei KISZ-bizottság népek barátsága 
estet rendezett a szegedi Tisza Szálló termeiben. A sokszínű 
műsorban felléptek a Szegeden tanuló arab, nigériai, ciprusi 
egyetemi hallgatók, akik népük művészetéből, évszázadot 
szokásaikból adtak ízelítőt A többi közreműködő — a Szege-
di Orvostudományi Egyetem irodalmi színpada, az állam- és 
jogtudományi kar népi tánc együttese, az orvostudományi 
egyetem citerazenekara. Kerek Attila zongoraszámai — si-
keresen egészítette ki a népek barátsága est változatos 
műsorát 

Diákköri konferencia 
a főiskolán 

Társadalom-, természettu-
dományi és művészeti szek-
cióban szervezett tudomá-
nyos diákköri konferenciát a 
Szegedi Tanárképző Főiskola 
KISZ-bizottsága tegnap dél-
után az intézet központi épü-
letében. A három szekcióban 
pedagógiai és szaktudomá-
nyi előadások hangzottak el, 
illetve képzőművészeti alko-
tásokat mutattak be. Az el-
hangzott referátumokkal 
kapcsolatban számos hozzá-
szólás volt, amelyek hasz-
nos tapasztalatokat nyújtot-
tak a további munkához. 

Az előadások elhangzása 

után az országos diákkBrA 
konferencián való részvétel-
re Balassi Anna, Balogh Má-
ria, Farkas Gabriella, Fejes 
István, Ferenczy Valéria. 
Zsemberi Erzsébet, Mező 
Gyöngyi. Bohony Nándo 
Függ Tiborné, Szívós Márt 
és Szőrfi István főiskol. 
hallgatók munkáit javasol 
ták. Képzőművészeti munká-
juk elismeréseképpen Zol-
tánfi István, Rigó József. 
Cseh Éva, Bitskey Gábor, 
Cörgényi Tamás, Halász Ka-
talin és Sallal Lajos pénzju-
talomban részesültek. 

Képzőművészeti kiállítások 

Magyar segítség 
Firenzének és Velencének 

A Szakszervezetek Orszá-
gos Tanácsa elhatározta, 
hogy ruházati cikkeket, ta-
karókat, háztartási felszere-
léseket és élelmiszert küld a 
közeljövőben az olasz árvíz-
károsultak megsegítésére. 
Ugyanakkor a CGIL-lel 
egyetértésben vállalta az ár-
vfz sújtotta területekről olasz 
gyermekek magyarországi 
üdültetését 1967-ben az is-
kolai szünidőben. 

A Vöröskereszt Társaságok 
Ligájának felhívására nem-
zetközi segélyakció indult a 
katasztrófa sújtotta olasz 
nép megsegítésére. A Ma-
gyar Vöröskereszt — bekap-
csolódva a nemzetközi se-
gélyakcióba — olyan külde-
ményt állított össze, amelyre 
leginkább szüksége van a la-
kosságnak ebben a nehéz 
helyzetben. A magyar se-
gélyküldemény tetanusz és 
tífusz elleni oltóanyagokból, 
vizfertőtlenítő szerekből, 
gyógyszerekből, felnőtt és 
gyermek tréningruhákból, 

valamint takarókból áll. A 

küldeményt a Magyar Vö-
röskereszt csütörtökön teher-
autóval indította útnak. 

A Magyar Képzőművészek 
Szövetsége — az Olasz Köz-
társaság budapesti nagykö-
vetsége útján — táviratot 
küldött az olasz kormány-
hoz. Ebben egyrészt kifeje-
zésre juttatta együttérzését 
és sajnálatát a Firenzét, va-
lamint Velencét ért súlyos 
természeti csapás miatt, 
másrészt közölte: megkeresi 
annak módját, hogy bajba-
jutott olasz kollégáinak a 
magyar képzőművészek köz-
vetlen segítséget nyújtsanak. 
Ennek egyik lehetősége, hogy 
a képzőművészet) alap mű-
vésztelepeinek valamelyiké-
re több hetes időtartamra 
meghívnak firenzei, illetve 
velencei képzőművészeiket 
A segítség másik részeként 
a magyar állam restauráto-
rok közreműködését ajánlot-
ta fel az olasz kormánynak 
a Firenzében megrongálódott 
világhírű műkincsek helyre-
állítási munkálataihoz. (MTI) 

A szegedi egyetemisták és 
főiskolásak művészi érdeklő-
désükről, felkészültségükről, 
képzőművészeti kiállításokon 
adnak számot. 

A tanárképző főiskola hall-
gatóinak a rajztanszéken 
rendezett kiállítása figyelem-
re méltó képeket sorakoztat 
fel. Érdekesen szuggesztív, de 
kissé őszintétlennek ható 
szürrealista képekkel jelent-
kezett Zoltánffi István, s 
kevésbé tökéletes formai 
megoldásokkal Bicskey Gá-
bor, akinek viszont Odüssze-
usz-sorozata friss, gördülé-
keny. Görgényi Tamás tus-
rajzaival remekelt. Kellemes 
színhatású dekoratív képek-
kel Halász Katalin hívja fel 
magára a figyelmet, s kísér-
letező technikájú absztrakt-
dekoratív festményeivel 
Cseh Éva. Farkas Pál szo-
borportréi műfajilag színesí-
tették a kiállítást. 

A művészked®. a hobby-
ként művelt műv®zet teszi 
érdekessé — ® ugyanakkor 
determinálja — az egyetemi 

KISZ-klubban rendezett ki-
állítást Varga László kép®-
ben a jó színérzék, a félde-
koratív figurális megoldások 
értékesek. Ordas Endre szén-
rajzaiban a lendület. Á sok 
műfajban kifejez®t kereső 
Paál Istvánnak talán Ego cí-
mű szobra, s „Op Art" ősz-
szeállításia a legsikerütebb. 
Csemer Géza Lorca illusztrá-
ciója említhető még a kiál-
lított müvek közül, s a biz-
tos formaén»ékkel dolgozó 
Gyüreffi Mária két szobor-
portréja, s Tánc című dom-
borítása. 

J. A. 

Ma költői est 
Ma este hét órakor tartja 

a Szegedi Egyetem költői 
estjét az Ady téri Auditórium 
Maximumban. Az esten Ke-
lemen János, Papp Lajos, 
Szepesi Attila és Veress 
Miki® olvasnak fel verseik-
ből. Közreműködik az Egye-
temi Színpad. 

S z á r n y készii! az olajkályhákra 
Egyre jobban terjed ha-

zánkban is olaj tiizelfei cé-
lokra való felhasználása a 
háztartásokban. A gázolaj-
fogyasztás ® a Mekalor 
kályhák száma 1959 óta 
például a tizenhétszeresére 
növekedett, s a harmadik 
ötéves terv végére mintegy 
300 ezer olajkályha lesz 
üzemben. 

Ez a nagyarányú fejlőd® 
indokolja az olajkályhák 
gyártásának szabványosítá-
sát, melynek lényege a biz-
tonságos ® gazdaságos mű-
szaki követelmények bizto-
sítása. A szabvány egyéb-
ként nem termékszabvány 

lesz. tehát nem tartalmaz 
például méretsort, gyártási 
technológiát ® így tovább, 
hanem üzembiztonsági, 
egészségügyi, höterhe!®:, 
szabályozhatósági ® ehhez 
hasonló előírásoknak kell 
megfelelnie. 

Igen lényeges része lesz 
a szabványnak a cserélhe-
tőség! elv, vagyis az, hogy 
hiba esetén bármely alkat-
rész pótolható legyen. A 
szabvány megkönnyíti a 
korszerű olajkályhagyár-
tást és űjabb, fejlettebb tí-
pusok kialakítását is lehe-
tővé teszi. 
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