
Közéletünk hírei 
LOSONCZI PAL FOGADTA 

A KOREAI PARLAMENTI KÜLDÖTTSÉGET 

Losonczi Pál, a Népköz- nak tagjával, a Legfelsőbb 
társaság Elnöki Tanácsának Népi Gyűlés Elnökségének 
elnöke kedden délelőtt az alelnökével és szívélyes esz-
Országház Munkácsy-termé- mecserét folytatott a dele-
ben fogadta a koreai parla- gációval. 
menti küldöttséget, élén Li A küldöttség ezt követően 
Jang Ho-val, a Koreai Mun- ellátogatott a Beloiannisz 
kapárt Politikai Bizottságé- híradástechnikai ©árba. 

PARTKÜLDÖTTSÉGÜNK MOSZKVÁBAN 
A Szovjetunió Kommu- vezetésével pártküldöttség 

nlsta Pártja moszkvai vá- utazott Moszkvába A kül-
uí„z döttség részt vesz azon az 

ros, bizottságának meghívá- ü n n e p s é g e n i „melyet a szov-
sára Németh Károlynak, az j e t hatalom fennállásának 
MSZMP Politikai Bizottsága 50. jubileumi évében Moszk-
póttagjának, a budapesti va és Budapest barátságé-
pártbizottság első titkárának uak szentelnek. 

áTADTA MEGBÍZÓLEVELÉT 
A JSZSZK ÜJ NAGYKÖVETE 

Losonczi Pál, a Népköz- válaszolt, majd a na©követ 
társaság Elnöki Tanácsának bemutatta Losonczi Pálnak 
elnöke kedden fogadta Géza a kíséretében megjelent 
Tikvicki rendkívüli és meg- munkatársalt. Az Elnöki Ta-
batalmazott na©követet, a nács elnöke ezután szívélye-
Jugoszláv Szocialista Szö- sen elbeszélgetett a Jugo-
vetségi Köztársaság új ma- szláv Szocialista Szövetségi 
©arországi na©követét, aki Köztársaság na©követével. 
átadta megbízólevelét. Az új na©követ a beszél ge-

A megbízólevél átadása- tést követően megkoszorúzta 
kor beszédet mondott, mely- a ma©ar hősök emlékmű-
re az Elnöki Tanács elnöke v é t 

MAGYAR—CSEHSZLOVÁK TARGYALAS 

Kedden délelőtt a Parla- tár©alásat A ma©ar dele-
ment épületében megkez- gáclót dr. Ajtai Miklós, a 

, , . _ „ _ „r „ Minisztertanács elnökhelyet-
d ód tek a ntá©ar-csehsz lo- ^ R c s e h s z l o v á k d e l e g 4 _ 
rák gazdasági és műszaki- c i ó t oidrich Cernik, a cseh-
tudományos együttműködési szlovák Minisztertanács el-
bizottság 6. ülésszakának nökhelyettese vezeti. 

Több export, 
nagyobb választék 

Június közepéig 101,3 szá-
zalékra teljesítette második 
ne©edévi tervét a Szegedi 
Ruhagyár. Az első három 
hónapban is eredményes 
munkát végeztek, s í © si-
kerrel tehettek eleget szál-
lítási feladataiknak; belke-
reskedelmi kötelezettségei-
ket 105,6 százalékra, a kül-
kereskedelmieket pedig 111,5 
százalékra teljesítették. 

Mindezt hatékonyan segí-
tette a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom tisztele-
tére indított jubileumi ver-
seny. A termelékenység 6,6 
százalékos emelkedése ösz-
szefügg a brigádmozgalom 
megizmosodásával is. Az ed-
digi munkacsapatokhoz újak 
is felzárkóztak, héj új szo-
cialista címért küzdő bri-
gád alakult ebben az idő-
szakban 100 taggal; az ő 
vállalásaik is jelentősen hoz-
zájárultak a mennyiségi és 
minőségi javuláshoz. 

Előzetes számítások sze-
rint a vállalati intézkedések 
és a szocialista munkaver-
seny együttes ereje idén 
számottevő túlteljesítést 
eredményez majd. Többet 
©ártanak hiánycikkekből, 
például az orkánkabát „té-
lies" változatából 20-23 
ezernyi ráadás Ígérkezik. 
Minte© 6 millió forint ér-
tékű export túlteljesítésre is 
számítanak a ruhagyáriak. 

Korhad!- „tilalomfák" 
Az ásotthalmi erdők mé-

lyén e © ér húzódik, az ér 
két oldalán, a „gáton" az 
idők folyamán hosszan el-
nyúló házsor épült. így szü-
letett Gátsor, távol a köz-
ségtói, a forgalomtól, de a 
szelíd természet anyaölében. 
Földje szegényesen termő, 
sok tanyalakó a Dunántúlra 
meg a Tiszántúlra eljár dol-
gozni, s naponta va © heten-
te hazatérnek a családhoz, 
mint a gólyák a fészekbe. 

TANYAKÖZPONT 
LESZ-E? I 

Csalogatták a gátsoriakat 
a felszabadulás után kultu-
ráltabb környezetet ígérő 
falvakba, városokba De csak 
kezük munkáját ajánlották 
— szívüket nem. Inkább — 
mint Prometheusz a tüzet az 
istenektől — maguk is „el-
lopták" a falvaktól a civili-
záció e©-egy rügyét és el-
ültették az erdők övezte ház-
soron, h o © na©ra nőjjenek, 
mint a fák. Két éve villanyt 
gyújtottak Gátsoron, majd 
háztartási gépeket, rádiókat, 
televíziókat vásároltak. S 
h o © házuk tájáról elűzzék 
a szegénységet, kertjeikben 
es a tszcs közös földjein sző-
lőt és gyümölcsöst telepítet-
tek. Elhatározták, h o © az 
iskola szomszédságában kul-
túrháznak is megfelelő iro-
daházat építenek. 

Hiába tiltotta be a tőr-
vény a tanyai fészekrakást, 
a tanyák e © r e szépültek, 
fiatalodtak, sőt újjászülettek. 
Inkább megfizették a bünte-
tést. Ma is épülnek házak 
Gátsoron, s gazdáik mind-
máig pénzbírsággal róják le 
a „törvénysértést". 

Amolyan korhadó „tila-

lomfa" Itt a házépítést tiltó 
rendelkezés. Az élet, a meg-
élhetés, a földművelés érde-
ke e©aránt amellett szól: 
tanyaközpont rang illeti Gát-
sort 

AZ ÉLET, 
A GAZDÁLKODÁS 
INDOKOLJA 

Gyermek- és ifjúságvédelmi 
munkáról tárgyalta II. kerületi 

tanács ülése 
X szegedi II. kerületi ta- zatilag fejezte ki a tanács a legtöbb javaslat. Felszó-

aács tegnap kedden délelőtt elismerését a ©ermeg- és laltak: Golden Györ©, Nagy 
9 órakor Pántya Józsefnek, ifjúsá©édelmi albizottság József, Oláh Károly, Pásztor 
u végrehajtó bizottság elnö- jól szervezett, eredményes Albert Solymosi Lajos, Sí-
kének megnyitó szavaival munkájáért is. pos József, Gombai Mihály, 
kezdte ülését A vb.-elnök A másodilk napirenden Csányi János, Lőrincz Ist-
üdvözölte az ülésen megje- szereplő tanácsi és végre- ván, Süli István, Egri István-
lent Lacsán Mihályné or- hajtó bizottsági 4 évre szó- né, Hajnal László, Soós Ká-
szággyűlési képviselőt, majd 16 munkaprogramot a ta- rolyné, Czirok Józsefné, 
javaslatára Móczó Istvánné nácsülés elfogadta. Sztanics Béla, Sarnyai Ist-
tanácstagot választották a Végül előterjesztésekre, ván, Laczkó Istvánné, Ra-
tanácsülés elnökéül. interpellációkra került sor. dics Sándor, Daróczi István-

.. Közérdekű, főleg kommuná- né, Gábor Ferenené és Ko-
Napirenden szerepelt a u . U g p r oblémákról hangzott el hón Pálné tanácstagok. 

kerület gyermek- és ifjúság-
védelmi tevékenységéről, s 
az ezzel kapcsolatos felada-
tokról szóló jelentés, ame-
lyet Pásztor Albert tanács-
tag, az erre a célra kijelölt 
ideiglenes bizottság elnöke 
terjesztett elő. 

A jelentésben foglaltak 
szerint jó kapcsolat alakult 
ki az elmúlt években a ta-
nács illetékes szakigazgatá-
si szervei, a városi, járási 
rendőrkapitányság ifjúság-
védelmi osztálya, s az ezen 
a területen működő külön-
böző bizottságok és albizott-
ságok között. A munka 
eredményeként a nyilvántar-
tott veszélyeztetett gyerme-
keik és a fiatalkorú bűnösök 
száma az utóbbi időben nem 
emelkedett. Az arra rászo-
rult fiatalokat társadalmi 
aktívák patronálják, s ja-
vaslataik alapján részesítik 
pénzbeli segélyben az egyes 
családokat. A jelentés az 
eddigi munka hiányaként 
jelölte meg néhány ipari 
üzemben az ifjúsá©édelmi 
tevékenység elhanyagolását, 
u©anakkor jó példaként 
említette a Minőségi Cipő-
©árban és a városgazdálko-
dási vállalatnál végzett ha-
tékony ifjúságvédelmi mun-
k á t 

A vitában Lacsán Mihály-
né, országgyűlési képviselő, 
Szabó Mihály, Radics Sán-
dor, dr. Várkonyi László, 
Soós Károlyné, Sarnyai Ist-
ván, Daróczi Istvánné, Soly-
mosi Lajos, Kondorosi Já-
nos, Gábor Ferenené, Nagy 
József, Hajnál László, Csá-
nyi János, Nagy László, Sí-
pos József tanácstag, Pántya 
József vb.-elnök, dr. Kerepe-
si József vb.-titkár, Krasz-
nai László, a m. j. városi ta-
nács művelődésügyi osztá-
lyának általános iskolai ta-
nulmányi felü©elője, Varga 
Gusztáv, a rendőrkapitány-
ság ifjúsá©édelmi osztályá-
nak munkatársa szólalt fel. 

A vita után a tanácsülés 
a jelentést elfogadta és több 
határozatot hozott Határo-

Tudósok együttműködése 
T u d ó s o k küldöttsége ér- rö6ére nőtt azoknak a tudo- cionalistáknak a N a © Ok-
* kezett hétfőn Buda- mányos témaköröknek szá- tóberi Szocialista Forrada-

pestre, amint ezt lapunk ma, amelyeket együttesen lom idején végzett munká-
tegnapi számában jelentet- oldanak meg a két ország ját ismertetik, 
tük. tudományos intézetének Hatékonyan együttműköd-

Az idén ötvenéves szocia- munkatársai. Az elhatáro- nek a szovjet és a ma©ar 
lista Szovjetunió olyan ki- zást tovább mélyítette a biológusok, orvosok, fizioló-
válóságai, mint a kutatási is- Kölcsönös Gazdasági Se- gusok, biokémikusok is. 
kólákat alapító elméleti és gítség Tanácsának felhívá- A közelmúltban a Ma-
alkalmazott matematikában, sa, amelynek a lapján 1963- © a r Tudományos Akadémia 

példaadó munkája elisme-mechanikában egyaránt ki- ban a két szocialista ország 
váló eredményeket elért M. akadémiai intézetei együtt réseként több szovjet aka-
V. Keldis, a Szovjetunió Tu- munkálkodnak a technikai, démikust, így P. N. Fe-
dományos Akadémiája Le- tudományos problémák doszejevet, 
nin-díjas elnöke, a kvan- egész során, 
tumrádiófizika egyik meg-
alapítója, a laserek és ma-
serek kutatója, a Lenin- és húsz-huszonöt alkalommal nyint, 
Nobel-díjas N. Bászov, a küldi képviselőit magyaror-
marxista—leninista filozófia szági tudományos tanácsko-
világhírű tudósa, P. Fedo- zásokra, ugyanakkor leg-
szejev, a Szovjet Tudomá- alább ötven rendezvényére Tudományegyetem díszdok-
nyos Akadémia alelnöke, s a hívja meg a magyar kuta- torává avatják a nálunk tar 
Szovjet—Magyar Baráti Tár- tókat. S még e © tény: je- tózkodó küldöttség vezetőjét, 
saság elnöke. Tisztelettel fo- lenleg a Szovjetunió tudo-
gadták a hazai tudomány mányos intézményei és a 
munkásai a kémiai techno- Magyar Tudományos Aka-
lógia és az ezzel kapcsola- démia intézetei negyven tu2 nak tagjává választották"— 
tos ipari ©akorlat kitűnő- dományos és népgazdasági mások mellett — Rusznyák 
ségét, N. Zsavoronkovot, a szempontból egyaránt fontos István és Erdey-Grúz 
szerves szintézis, a © ó © - kérdés megoldásán dolgoz- bor akadémikusokat 
szerve©észeti kutatások és nak közösen, 
a fiziológiailag aktív anya- A sikeres együttműködés 
gok kémiájának nagyra be- kiragadott példája: a Ma-

N. N. Szemjo-
novot, N. M. Vinogradovot, 

A Szovjetunió Tudomá- A. N. Nyeszmejánovot, K. I. 
nyos Akadémiája évente Szkrjábint, M. M. Dubi-

A. M. Szamarint és 
másokat tiszteletbeli tagjá-
vá választott. E hét szerdá-
ján pedig az Eötvö6 Lóránd 

M. V. Keldis akadémikust 
Ugyanakkor a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiájá-

Ti-

jVapjainkban a tudomá-
nyos eredmények, in-

csült szakemberét, N. Ko- © a r Tudományos Akadémia formációk soha nem látott 
csetkovot és a matematikus filozófiai intézete és a bu-
Gelfand professzort az ele- dapesti Eötvös Lóránd Tu-

©arapodásának korát él-
jük — és elképzelhetetlen. 

mi részek kvantumelméleté- dománye©etem szerzői kol- hogy e © szakterület vagy 
nek tekintélyét, a ma©ar lektívája, valamint a Szov- a k á r e © ország tudósai ön-
Riesz Frigyes ú©nevezett jetunió Tudományos Akadé- maguk képesek megbirkóz-
funkcionálanalízis irányzatá- miája filozófiai intézetének n i mindazokkal a feladatok-
nak folytatóját munkatársai Magyarország kai, amelyeket napi mun-

K e l d i s és tudós társai- címmel együtt irtak fejeze- kájuk felvet. A siker elő-
nak jelenléte alkalom tet A marxista—leninista fi- feltétele a mind szélesebb 

e © rövid áttekintésre. Szám- lozófia és szociológia a Szov- körű együttműködés, egymás 
vetésre a szovjet és a ma- jetunióban és az európai eredményeinek megismerése, 
© a r tudományos élet eddi- szocialista országokban cí- e © m á s gondolatainak ter-
gi, eredményekben gyümöl- mű közös kiadvány részére, mékeny cseréje, 
csöző kapcsolatáról, a mun- Jó a kapcsolat a szovjet és Az alkotók nem nélkülöz-
kában mutatkozó fejlődő a magyar jogászok, történé- hetnek egyetlen információt, 
együttműködéséről. Évről év- szek, fizikusok, nyelvészek, tudományos eredményt sem. 
re mind gazdagabb a két irodalomtörténészek között E z a kapcsolat még indokol-
nemzet tudósainak közösen is. Az elmúlt években e©üt-
tanulmányozott probléma- tesen állították össze ázo-

tabb, érthetőbb és helyén-
valóbb a baráti országok 

tikája. Ma már olyan prob- kat a dokumentumokat, tudományos körei között. 
lémákon dolgoznak közösen, amelyek a magyar interna-
mint a számítástechnika 
kérdései, a kozmikus térség 
kutatása a Föld mesterséges 
szputnyikjainak segítségével, 
a természetes és élettanilag 
aktív ve©ületek kémiája, a 
polimerek ve©tana, a félve-
zetők fizikája. 

A Szovjet Tudományos 
Akadémia és a Ma©ar Tu-
dományos Akadémia 1958-
ban kötött együttműködési 
e©ezményt. Ettől kezdve az 
elmúlt esztendőkben ötszö-

László Miklós 

A környék 350 gazdáját az 
E©etértés Tszcs tömöríti, 
2600 holdon gazdálkodnak. 
Megfogant, sőt gyümölcsöt 
érlel a na©üzemi földműve-
lés első vetése: 170 hold kö-
zös telepítésű szőlő és gyü-
mölcsös ígér na©obb mun-
kalehetőséget a jövőben. 

— Jövő évben újabb 20 
hold szőlőt és 30 hold körtét 
meg kajszibarackot telepí-
tünk — újságolta Berta Jó-
zsef, a tszcs elnökhelyettese. 
A beszélgetésbe bekapcsoló-
dó Kiss Mátyás főkönyvelő 
és Ábrahám Sándor fiatal 
agronómus azzal érvel a gát-
sori tanyaközpont létjogo-
sultsága mellett, hogy 2600 
hold művelését végző gazdá-
kat nem fuvarozhatják na-
ponta a több mint tíz kilo-
méterre levő Asotthalomról. 
És mi lenne az itteni házak-
kal, kertekkel? Távlatokban 
gondolkozva is azt súgja a 
józan ész és a gazdálkodás 
íratlan törvénye: le©enek 
helyben a termelők. 

HOGYAN 
DÖNTENEK? 

A községi tanács vezetői 
hasonlóképpen vélekednek: 

— A járási tanácshoz el-
küldtük kérésünket, h o © 
Gátsort, Kissort és Kőrösért 
emeljék tanyaközponti rang-
ra. Gazdasági szükséglet ez. 
Gátsoron arra az 500 méte-
res útszakaszra, ahol a vil-
lany van, zárt települést lé-
tesíthetünk, minte© 300 la-
kóház csokrosodhat itt — 
ma©arázta Makra János vb-
titkár. (Amíg az engedélyt 
nem kapják meg, kénytele-
nek bírságolni a házépítő-
ket.) 

A járási tanács építési-
közlekedési csoportja továb-
bította az ásotthalmiak (és a 
többi hasonló községek) ké-
rését a me©etanács illetékes 
osztályára. 

— Osztályunkon most vizs-
gálják felül a kérések jogos-
ságát. Általában elismerjük, 
h o © szükség van tanyaköz-
pontokra, talán Gátsor is ide 
tartozik. A me©etanács ülé-
se dönt és továbbítja javas-
latát a felettes szervekhez — 
tájékoztatott Szabó József, az 
építési-közlekedési és vízü©i 
osztály vezetője. 

AZ ERDŐ 
TÖRVÉNYE SZERINT 

Persze a szétszórt tanyák-
nak rendre be kell húzód-
niok a gátsori „centrumba''. 
Az új házak építése azok-
ban a házsorokban engedé-
lyeztessék, ahol a villany kí-
nálja a „civilizációt". 

Az ásotthalmi erdők tör-
vénytelen ©érmékét nem le-
hetett — mint fecskefészket 
az eresz alól — papirosízű 
törvényekkel elhessenteni a 
tájról. A konok, mély © ö -
kerű emberi ragaszkodást 
másfajta törvények táplál-
ták: a lét. 

A táj szülöttel azt vall-
ják: az erdő sem messze-
zúgó kiáltással, hanem élet-
erős hajtások növesztésével 
szüli újra önmagát. 

Balogh Ödön 

(MTI Foto — Molnár Edit felvétele) 
Rusznyák István, a Magyar Tudományos Akadémia el-
nöke és Keldis akadémikus, a szovjet tudósküldöttség 

vezetője 

Ülést tartott az SZMT 
elnöksége 

Tegnap délelőtt Szegeden 
ülést tartott a Szakszerveze-
tek Csongrád megyei Taná-
csának elnöksége. Napirendi 
pontként először Hajas 
Lászlónak, az SZMT köz-
gazdasági bizottsága vezető-
jének tájékoztatóját — Az 
uj prémiumrendszer tapasz-
talatai az állami helyiipari 
vállalatoknál — vitatták meg 
és fogadták el. A beszámo-
ló megállapította, hogy fej-
lődés jellemzi a prémium-
gazdálkodást Emellett azon-
ban számos fo©atékossá-
got ts feltár; hatékonyabbá 
kell tenni a premizálást, kö-
vetkezetesebben kell érvé-
nyesíteni az érdemek jutal-

mazását, nem lehet olyan 
esetben is prémiumot fizet-
ni, amikor a feladat teljesí-
tése egyszerűen munkaköri 
kötelessége a dolgozónak, 
vezetőnek. Ezen a téren 
mind na©obb szerepet kell 
szánni, illetve vállalni az 
üzemi szakszervezeti bizott-
ságoknak. 

Élénk és tartalmas vita 
alakult ki az idei SZOT 
tüzelőakció beindításáról es 
eddigi tapasztalatairól. A tü-
zelőellátással kapcsolatos 
problémákat 120 társadalmi 
ellenőr vizsgálja meg. A ja-
vaslatokat az SZMT elemzi, 
majd továbbítja a TÜZÉP 
illetékeseihez. 

Szerda, 1967. június 28. dél-magyarország 3 


