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Szovjet— 
EAK 
tárgya-
lások 

Pénteken délelőtt a moszk-
vai Kremlben Gamal Ab-
tíel Nasszer, az EAK elnöke 
megkezdte hivatalos tárgya-
lásait a szovjet vezetőkkel. 
A tárgyalásokon részt vesz 
Leonyid Brezsnyev az SZKP 
KB főtitkára, Nyikolaj Pod-
gornij, a Legfelső Tanács 
elnöke és Alekszej Koszigin 
a Szovjetunió miniszterelnö-
ke. Mint a TASZSZ hírügy-
nökség közli, a szívélyes ba-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Kisiilf m á r a z ű j 
k S l t y é P Két átvevőhely 

Szegeden 
A szokásos évektől eltérő-

en, Péter-Pál napját jóval 
megelőzően kezdtek mun-
kához Szegeden és a szegedi 
járásban is a kombájnok. 
Azóta már több közös gaz-
daságban befejeződött az 
őszi árpa aratása, sőt a rösz-
kei Petőfi Tsz-ben befejez-
ték az aratást. Kora reg-
geltől az esti órákig von-
tatók, teherautók hordják az 
ú j termést Szegeden is rak-
tárakba, mégpedig a Tisza 
Malomba és a közraktárba. 
A Gabonafelvásárló és Fel-
dolgozó Vállalat Csongrád 
megyei igazgatósága eddig 

3500 vagon búzát és 1000 
vagon őszi árpát vett át kü-
lönböző telepein a közös 
gazdaságoktól és állami bir-
tokoktól. A szegedi t á j 265 
vagon búzát, 260 vagon 
őszi árpát és 33 vagon rozst 
adott már. 

Gyorsan halad az átadás-
átvétel, hiszen a gabona 
nedvességtartalma megfele-
lő, 12—13 százalékos. ö r -
vendetes, hogy az aszály-
sújtotta területeken is szép 
eredmények születtek, így 
például a szentesi járásban 
az őszi árpa termése 2 má-
zsával haladta meg az előző 

r 

Uj rendeleteket hozott 
a városi tanács 

Először: üzemi jelentés a szegedi tanácsülés előtt 
A Szeged megyei jogú vá-

rosi tanács most harmadíz-
ben ült össze az idén. Tegna-
pi ülésének napirendjén el-
sősorban olyan ügyek meg-
tárgyalása szerepelt, melye-
ktet a tanácsok megnöveke-
dett önállósága tett lehetővé 
és szükségessé. 

Arvai Józsefnek, a tanács 
vb elnökhelyettesének meg-
nyitója után dr. Biczó 
György, a tanács vb-elnöke 
részletes tájékoztatót adott a 
tanácstagok számára az ak-
tuális politikai és gazdasági 
kérdésekről, ezen belül a 
szegedi helyi problémákról, 
valamint az ű j gazdaságirá-
nyítási rendszerre való átté-
rés első tapasztalatairól. 

A beszámolóhoz többen 
hozzászóltak: Lacsán Mihály 
és Nitsinger Gyula, a gáz-
vezetéképítés gyorsabb üte-
mét hiányolta, Lacsán Mi-
hályné országgyűlési képvi-
selő az óvodák korszerűsíté-
sét, bővítését sürgette, Nagy 
Ivstán a piaci áruellátás ne-
hézségeiről beszélt. Dr Csáki 
Eva Szeged köztisztaságának 
hiányosságait, Savanya 
Miklós, a város levegőjének 
szennyezettségét tette szóvá. 
Takács Máté újabb kisker-
tek mielőbbi kiparcellázását 
kérte. 

A tanács, mint a város 
gazdája köteles azt is figye-
lemmel kísérni, hogy a te-
rületén működő gyárak a 
népgazdasági feladatok el-
végzése mellett hogyan vesz-
nek részt a város ellátásá-
ban, s dolgozóik számára 
milyen munka- és szociális 
körülményeket biztosítanak. 
A tegnapi tanácsülésen a 
Szegedi Konzervgyár mun-
kájáról terjesztett be jelentést 
a gyár igazgatója, dr. Ábra-
hám Antalné. A konzervgyár 
a felszabadulás után különö-
sen pedig az elmúlt tíz év-
ben, igen sokat fejlődött. 
Szeged egyik legjelentősebb 
élelmiszeripari üzemévé vált. 
A jelentésből és a felszólalá-
sokból egyaránt kiderült, 
hogy a konzervgyár gondot 
fordít a helyi piac igényei-

nek kielégítésére Is. Az Mén 
például olcsón hozott forga-
lomba Szeged üzleteiben 
gyümölcsdzsemeket és ízeket, 
vásárlókörének bővítésére 
árubemutatót rendezett az 
ország nagykereskedelmi 
vállalatai számára. 

A konzvergyár munkájáról 
szóló beszámolóhoz Bézi Fe-
renc, Nitsinger Gyula, Ko-
rács Alajos, Börcsök Lajos 
tanácstag és Molnár Lajos, a 
Mezőgazdasági és Élelmezés-
ügyi Minisztérium képviselő-
je szólt hozzá. 

Ezután előterjesztések és 
javaslatok megtárgyalásával 
folytatta munkáját a tanács-
ülés, Az állattartásról szóló 
tanácsrendeletet módosította 
és kiegészítette; elfogadta a 
közműves vízellátásról szóló 
tanácsrendelet tervezetét, s 
egyes tanácsrendeleteket ha-
tályon kívül helyezett. Ezek 
vitájában dr Berkes Pál, Ta-
kács Máté, Balló Béla, Ko-
vács Alajos és Börcsök La-

jos szólalt fel. A rendeletek 
kihirdetésük napján lépnek 
életbe. 

A Csongrád megyei Népi 
Ellenőrzési Bizottság máso-
dik féléves munkatervét Ba-
lázs Lajos elnök terjesztette 
a tanácsülés elé. A Központi 
Népi Ellenőrző Bizottság ja-
vaslatára — érdemei elisme-
rése mellett — a tanácsülés 
elfogadta Laza Etelka fel-
mentését, a Csongrád megyei 
Népi Ellenőrzési Bizottság 
elnökhelyettesi tisztségéből 
és Tihanyi Ernőt elnökhe-
lyettessé megválasztotta. Ti-
hanyi Ernő letette a hivatali 
esküt a tanácsülés e lőt t 

A tanácsülés tanulmányi 
ösztöndijat szavazott meg 
Bárdos József, a József At-
tila Tudományegyetem böl-
csésztudományi kara ma-
gyar—orosz szakos elsőéves 
hal lgatója részére. V é g e z e t ü l 
Nitsinger Gyula, Kovács 
Alajos és Bézi Ferenc inter-
pellációja hangzott el. 

becsléseket, lényegében 14,7 
mázsa termett holdanként. 
Megfelelő ütemben haladt a 
búza betakarítása is. Hód-
mezővásárhelyen 14 mázsa 
körül alakul a termésátlag, 
míg a makói járásban ettől 
több lesz 20—30 kilóval. A 
szegedi járásban ezen a nyá-
ron 28 216 holdról kell a 
homok gabonáját, a rozsot 
betakarítani. Már javában 
tart a munka, néhány köz-
ségben kisült az első rozs-
cipó. A szakemberek négy-
mázsás átlagot becsülnek, 
őszi árpából 10 mázsát, bú-
zából pedig 11 mázsás á t -
lagot. 

Az őszi árpa betakarítása 
csaknem befejeződött já-
rásszerte. Igen jó átlagot ér-
tek el a tápéiak, a Tiszatáj 
Termelőszövetkezet földjei a 
18 mázsás termést is meg-
adták. Ebből a fontos ta-
karmánynövényből 10 152 
hold terem. Búzából pedig 
csaknem 20 ezer holdat rin-
gat a föld. 

Mindenfelé gondosan ara-
tott tarlókat, táblákat, ke-
reszteket lát az ember. 
Mind a szegedi, mind a 
Szeged környéki gazdaságok 
gondosan készültek fel a 
betakarításra, s eddig a 
munkák megfelelően ha-
ladnak. Sőt igen-igen 
„megszaladt' a rozs aratása 
is. Lassan-lassan befejezésé-
hez közeledik. Jónéhány kö-
zös gzdaságban, mint pél-
dául a sándorfalvi Oj Élet 
Tsz-ben a tagság megkapta 
már, vagy ezekben a napok-
ban kapja meg az előleg-
búzát. Lisztre cserélik és 
kisül az ú j fehér kenyér. 

Persze nyáron nemcsak a 
betakarítás a gond, hanem 
a ta la j előkészítése is a jö-
vő esztendőre. E munkák 
megkönnyítésére a Csongrád 
megyei AGROKER, fel-
ügyeleti szervével, az AG-
ROTRÖSZT-tel és a Vörös 
Csillag Traktorgyárral meg-
állapodott, hogy az UE—28-
as traktorokat tízezer forin-
tos árengedménnyel árusít-
ja július elsejétől szeptem-
ber 30-ig. 

Amerikai vereség Dél-Vietnamban 
— terrorbombázás a VDK ellen 

Ezen a héten immár há-
rom súlyos tüzérségi táma-
dás zúdult a kiürítés alatt 
álló Khe Sanh-i amerikai 
tengerészgyalogos támasz-
pontra, s a DNFF egységei 
többször átvágták a létfon-
tosságú 9. számú műutat, 
amely a támaszpontot a par-
ti síksággal köti össze. Ha 
a partizánoknak végleg si-
kerül az útvonalat elvágni-
uk. akkor a saigoni parancs-
nokság képtelen lenne a tá-
maszpont kiürítése során el-
szállítani, vagy akárcsak 
megsemmisíteni is az ott-
levő nagyértékű katonai be-
rendezéseket, 

Khe Sanh kiürítése — 
mint ahogy a VDK néphad-
seregének napilapja rámu-
tat — azért szánták rá ma-
gukat az amerikaiak, mert 
válságosra fordult a hely-
zetük a csatatér többi ré-
szén is, s belátták, hogy 
nemcsak ezt az egy támasz-
pontot, de magát a Hué-től 
északra elterülő térséget is 
aligha tudják megtartani. 

Mint az esztendők óta 
tartó háborúban annyiszor, 
az amerikaiak most is Észa-
kon próbálnak elégtételt 
szerezni a dél-vietnami had-
színtéren elszenvedett vere-
ségeikért. Július első nap-
jaiban B—52-es stratégiai 

repülőgépeikkel napi 65—92, 
július 4-én pedig 165 beve-
tésben terítettek bombasző-
nyeget a VDK déli részén 
elterülő Vinh Linh körzeté-
re. A 7. amerikai flotta ha-
jói 30 ezer lövedéket zúdí-
tottak a partsáv falvaira és 
békés településeire. 

A Vietnami Távirati Iro-
da jelentése szerint szerdán 
Észak-Vietnam fölött a lég-
elhárítás elpusztított egy 
A—4 típusú amerikai hőlég-
sugaras vadászbombázót. Ez-
zel a demokratikus Vietnam 
légiterében megsemmisített 
kalózrepülőgépek száma el-
éri a 3022-őt. J 

Rózsaszüret Bulgáriában 

Dániai tengerpart — napozó gyerekek 
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