
„Vallatják" a termést 
A Dél-alföldi Mezőgazda sági Kísérleti Intézet labo-

ratóriumaiban télen is sokfé le vizsgálatot, kísérletet vé-
geznek az intézet munkatárs ni. Az ősszel begy űjtött ta-
karmánynövények beltartalm át a növénytermesztési labo. 
rotóriumokban vizsgálják, u gyanitt figyelik meg a trá-
gyáz ási kísérletek hatását a növenyek nitrogén-, foszfor-
és káliumtartalinára. 
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s Nagy Sándorné laboráns gabonaszemek 
nagyság szerinti válogatását végzi torziós 
mérlegen, annak eldöntésére, mennyiben 
befolyásolja a termőképességet a vetőmag 

nagysága 

Somogyi Károlyné felvételei 

Az intézet fűszerpaprika laboratóriumában 
a világhírű szegedi paprika festék-, cukor-
és kapszaicintartalmát vizsgálják. A sok 
évi nemesítés eredménye, hogy az elmúlt 
évi termés festéktartalma magasabb az 
eddigieknél. A fűszerpaprika laboratórium 
tudományos munkatársa, Tasnádi József-
né az egyes festék-komponensek szétvár 

lasztását végzi 

Csehszlovák 
műszaki hét Pesten 

Robotember áll az ajtóban 18 ágazati trösztöt és 80 
— a Technika Házának ki- gyárat képviselnek — el-
állítás! terme előtt, az első mondták: nem véletlen, hegy 
emeleten udvarias házi- az első műszaki hetet éppen 
gazdához illően meghajol és nálunk rendezték meg. A 
széles mozdulatokkal invitál közvetlen szomszédság ós az 
befelé: tessék: ez a válasz-
ték — mutatja. Ö a házigaz-
dák helyettese. 

A robot tájékoztat — ez 
elsőszámú feladata — el-
mondja mi mindenből épí-
tették fel. A csehszlovák 
műszaki hét legfőbb, s vol-

utóbbi két évtized azenos 
politikai ós gazdasági kon-
cepciói kedvező lehetősége-
ket teremtettek a szoros és 
hasznothajtó együttműkö-
déshez. 

A csehszlovák műszaki hét 
kiá'lítasa nemcsak a szak-
embereknek érdekes. Jópár 

taképp egyetlen feladata sem ^ : p a r i berendezéssel és fo-
más csak a tájékoztatás, gyasztásl cikkel ismerked-
A csehszlovák ipar 1945 óta hétnek a látogatók, 
most először rendez külföl-
dön — önállóan, csak egy-
magában — ilyen nagyszabá-
sú műszaki seregszemlét, s 
ráadásul közvetlenül nem is 
kereskedelmi célbóL A ja-
nuár 22-től 27-ig tartó cseh-
szlovák műszaki heteknek 
tehát ez a premierje — hi-
szen ezt a budapestit bizo-
nyosan máshol, s majd ké. 
sőbb nálunk is újabbak kö. 
vetik. A rendezők — akik 11 

Teljes erővel dolgozik 
az építő-
ipar 

Közmüventik 
Tarjántelepet 
Készül a téglagyár 
és az új tejüzem 

a tél sok építőimunkásmak 
fagyszabadságot jelentett 
évekkel ezelőtt. Manapság ez 
elképzelhetetlen: Szeged, 
Csongrád megye bruházásai, 
lakásépítkezései egész évben 
non stop feladatokat adnak 
az építőipari vállalatoknak. 

Szakipari 
munkák 

A Szegedi Építőipari Válla-
lat mintegy négyszáz ember-
rel, teljes létszámmal dol-
gozik. Előre meghatározott 
program szerint, különösen 
az újonnan épülő lakótöm-
bökben folyik a munka: a 
Brüsszeli körúti új, 45 la-
kásos tömbben és a Nemes-
takács utcai társasházban. 
De a vállalat szakiparosai 
ott találhatók a Majakovsz-
kij-kollégiumban és a Ju-
hász Gyula iskolában is: itt 
a régi épületrészeket fel-
újítják, míg a Dugonics ut-
cai iskolában jó ütemben 
halad az új, 600 adagos 
konyha kialakítása. 

Barna György igazgató ar-
ról tájékoztatott, hogy a 
vállalatnak jelenleg 20 té-
liesített munkahelye van. Az nálva a Kossuth utcai hat, a 

A Lenin körút 24. számú emeletráépítés „tetű alatt" 
a lakások válaszfalai készülnek 

van, 

pe-
A többi téliesített munka- belső szakipari munkáit vég-

helyen jó ütemben halad a 
munka; a megfelelő hőmér-
sékletet 30 gázkályhával biz-
tosítják, illetve az eredeti, 
meglevő fűtőberendezéseket 
használják. Nincs gond a 
munkások szociális ellátásá-
val sem. 

Épül 
a szárítószín 

Az Építő Ktsz is teljes 
erővel folytatja munkáját. 
A kedvező időjárást kihasz-

egyik legfontosabb munka-
helyen, a szegedi Royal-
szállóban sajnos még min-
dig nem kezdhették meg a 
rekonstrukciót, e sorok írá-
sáig összesen 17 napot ké-
sett az átadás. Ez gondot 
okoz az egész téliesítési 

Pusztaszeri utcai nyolc, a 
Lengyel utcai négylakásos 
társasházakon is dolgoznak. 
A ktsz műszaki vezetője el-
mondotta, hogy a szövetke-
zet teljes létszámmal, 150— 
180 emberrel hajtja végre a 
téliesítési programot A lá-

zi, a falemezgyárban 
dig 6zárítószínt készít 

Festők 
barakksátorban 

A Csongrád megyei Álla-
mi Építőipari Vállalat mint-
egy 40 munkahelyet téliesí-
tett a megyében, ebből 25-
öt Szegeden. Az időjárás je-
lenleg kedvez a külső mun-
káknak is: folytatódik az új 
tejüzem, az I. sz. téglagyár, 
a tarjántelepi lakóházak épí-
tése. A tejüzemnél és Tar-
jántelepen több mint két-
száz ember dolgozik az utób-
bi munkahelyen megkezdő-
dött az alapközművesítés is, 
sőt a 110., 111. számú háza-
kon már a válaszfalakat ké-
szítik. Ugyancsak jól halad 
az algyői olajmunkás barakk-
tábor építése. A soron levő 
— 4-es számú — második 

Wilson 
Moszkvában 
Harold Wilson angol mi-

niszterelnök a szovjet kor-
mány meghívására hétfőn 
háromnapos hivatalos láto-
gatásra Moszkvába érkezett. 
Az angol miniszterelnök 17-
edszer — kormányfői minő-
ségében most harmadszor — 
látogat a szovjet fővárosba. 

A két ország zászlaival fel-
díszített repülőtéren Koszi-
gin, a szovjet miniszterta-
nács elnöke, Poljanszkij és 
Kirillin, a minisztertanács 
elnökhelyettesei, Gromiko 
külügyminiszter és más hi-
vatalos személyiségek fogad-
ták Harold Wilsont. 

Az angol külügyminisztéri-
umhoz közelálló körök sze-
rint Wilson hat főkérdést kí-
ván megvitatni szovjet ven-
déglátójával: 

OA vietnami békés ren-
dezés kérdéseit, külö-

nös tekintettel arra, hogy 
Anglia és a Szovjetunió az 
1954. évi genfi értekezlet 
társelnökei; 

a kelet—nyugati kap-
csolatok problematiká-

ja; 

o az 

programban — újabb átcso- kásépítések mellett az Épí- barakkegységben már a fes 
..< -X T.'. — . r, .. rc- .• ' . .1 „1 T .̂.'. A —V pontosítást 

ni. 
keli végrehajta- tó Ktsz a Petőfi Sándor su-

gárúti sütőipari tanműhely 

r 

Ujabb lakóházakat 
tataroznak 

Évről évre mind több la- Faragó utca 10., a Batthyány 
kőházat tataroznak Szege- utca 32., a Szt. László utca 
den, egész utcasarok vannak 7., a Gutenberg utca 30., a 
már, melyek szinte újjászü- Juhász Gyula utca 17., és 
lettek. Az Ingatlankezelő 11., az Április 4. útja 48., 
Vállalat előterjesztése alap- 23., és 25., a Lenin körút 
ján a Szeged m. j. városi 78., és 80., az Aradi vérta-
tanács végrehajtó bizottsá- núk tere 5., a Kossuth La-
ga elfogadta az idei lakóház- jos sugárut 31/b, az Attila 
javítási munkák jegyzékét. utca 9., a Bolyai János utca 

Ezek szerint 1968-ban is- 2., szám alatti állami keze-
mét jó néhány szegedi 'a- lésben levő lakóépületeket, s 
kőházat hoznak rendbe. Ki- felújítják a Kígyó utca 1. 
vitelezőjük részben az In-
gatlankezelő Vállalat, rész-
ben a szegedi, valamint a 
megyei tanácsi építővállalat, 
sőt részt vesznek benne a 
termelőszövetkezeti építőhri-
gádok is. 

Tatarozni kezdik a Révai 
utca 8., a Tündér utca 8., a 

Nyers Rezső hazaérkezet! 
Jugoszláviából 

Vasárnap hazaérkezett 
Nyers Rezső, a Magyar Szo-

látogatást tett Jugoszláviá-
ban. Nyers Rezsőt a "Déli-

kai Pizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára, 
aki a Jugoszláv Kommunis-
ták Szövetsége Központi Bi-
zottságának meghívására ja-

külkereskedelmi vállalatot, nuár 15—21. között baráti 

cialista Munkáspárt Politi- pályaudvaron Pullai Árpád, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának titkára fogadta. Je-
len volt Géza Tikvicki, a 
Jugoszláv Szocialista Szö-
vetségi Köztársaság buda-
pesti nagykövet* 

és a Lenin körút 50. számú 
házak homlokzatát. 

Több ház tatarozását ta-
valy kezdték el, ezeket az 
idén folytatják, illetve befe-
jezik. Az áthúzódó és az 
idén kezdődő épülettataro-
zással összesen mintegy 430 
lakást hoznak rendbe Szege-
den. 

A további folyamatosságot 
biztosítja, hogv a Szegedi 
Tervező Vállalat ismét meg-
bízást kap újabb tatarozások 
tervezési munkáinak elvég-
zésére, s ebbe bekapcsoló-
dik az ingatlankezelő terve-
ző részlege is. Az épületek 
tervezésére a feltárási do-
kumentációban, illetve a 
szakvéleményekben rögzített 
adatok alapján kerül sor, ha 
halasztást nem tűrő mun-
kák végzése válik szükséges-
sé. 

tők dolgoznak. Februárban 
az átadásra is sor kerül. 

Hosszú kényszerpihenő 
után megkezdődött a mun-
ka a Patyolat új üzemében 
is. Megérkeztek a nyílás-
záró elemek, két brigád vég-
zi felszerelésüket. 

Mucsi Lajos termelési osz-
tályvezető elmondotta, hogy 
a vállalat változatlanul 
munkaerőgonddal küzd: a 
téji hónapokban is mint-

egy 3—400 embert foglal-
koztathatnának. De a lét-
számproblémák ellenére több 
munkahelyen jól halad a 
munka. Például a Bokor ut-
cai 42 lakásos házat, a Le-
nin körúti emeletráépítések 
egy részét — 8 laltást — 
már az első negyedévben át-
adja a Csongrád megyei 
Építőipari Vállalat. 

M. L 

a leszerelés 
atomsorompó; 
az európai biztonság 
és a német kérdés; 

©a szovjetellenes tevé-
kenységért jogerősen 

eiuélt Gerald Brooke angol 
állampolgár helyzete; 

Óangol részvétel a szov-
jet gépkocsiipari prog-

ramban. 
A vietnami kérdésben — 

londoni politikai megfigyelők 
eléggé egységes véleménye 
szerirtt — Wilson aligha szá-
míthat bármiféle diplomá-
ciai sikerre, mert az angol 
kormány továbbra sem haj-
landó elhatárolni magát az 
amerikai agressziótól. Ugyan-
csak eléggé kedvezőtlen lég-
kört teremt a tárgyalások-
hoz az a tény, hogy az angol 
sajtóban, sőt az állami BBC 
angol- és orosznyelvű rádió-
adásaiban az utóbbi időben 
szovjetellenes kampány bon-
takozott ki, s Wilson fel 
akarja vetni a Brooke ügyet 
Moszkvában, bár kitűnően 
ismeri az ezzel kapcsolatos 
szovjet álláspontot. 

Az angol politikai életben, 
mindent egybevetve, nem 
egészen értik, miért utazott 
Wilson éppen most a szovjet 
fővárosba, amikor saját párt-
ján belül súlyos bizalmi vál-
ság tombol. Wilson régi szo-
kása, hogy a belső ellenté-
tek kiéleződésének idején 
látványos világméretű „bé-
kéltető" diplomáciai tevé-
kenységbe fog. 

Wilson brit miniszterelnök 
hétfőn, röviddel Moszkvába 
érkezése után, a Kremlbén 
tisztelgő látogatást tett Alek-
szej Koszigin szovjet kor-
mányfőnél. A láogatás után 
nyomban megkezdődtek a 
szoviet—brit tárgyalások. 
(MTI) 

Koszigin és Tito 
az indiai ünnepségeken 

Koszigin szovjet miniszterelnök és Tito jugoszláv el-
nök résztvesz a január 26-i indiai köztársasági ünnepsé-
geken. Ez lesz a szovjet miniszterelnök első hivatalos lá-
togatása Indiában, bár különböző okokból már több íz-
ben járt ott. 

Tito látogatásának időpontja csak véletlenül esik egy-
be a szovjet miniszterelnök látogatásával. Eredetieg csak 
január 22-én és 23-án, kétnapos tartózkodásra érkezett 
volna Indiába, azonban megváltoztatta terveit, előrelát-
hatóan résztvesz a 26-i ünnepségeken. Az indiai politikai 
kommentátorok hangsúlyozzák, hogy nem terveznek há-
romoldalú megbeszéléseket hivatalos formában. Nem hi-
vatalosan azonban ezekre nyilvánvalóan mégis sor kerül. 
A Stetésman cimű delhi-i lap úgy tudja, hogy ezeken a 
beszélgetéseken különös súllyal lesz szö Vietnamról, 


