
Félmillió 
devizaforint 
—ócskavasból 

A május 9-től június 28-ig 
tartó országos vasgyűjtési 
kampány rendkívül ered-
ményesen végződött: 30 ezer 
tonna ócskavas gyűlt be a 
MÉH-átvevőhelyekre a 
nyolc hét alatt. Ebből a 30 
ezer tonnából 12 ezer tonna 
a vasgyűjtési hónap tiszta 
hozama. 

A népgazdasági szem-
pontból felbecsülhetetlen 
akció 400—500 ezer forint 
devizamegtakarítást jelent. 

Mindazok a vasgyűjtők, 
akik 10 kilónál több ócska-
vasat adtak át az átvevőhe- i 
lyeken, sorsjegyet kaptak 
ajándékba. A sorsolást jú-
lius 28-án, délelőtt 10 óra-
kor tartják, a Madách Szin-
házban. A főnyeremény egy 
1000-es Skoda személygép-
kocsi. Ezenkívül 1300 érté-
kes nyereményt sorsolnak ki. 

Nagy lehetőség 
- lehangoló tény 

Gázkonferencia Békéscsabán 
Á napokban, amikor Bé- gadnák a fö ldgáz t . . . Mi megszűnhetnének talajerő-

kés megyei tanács végrehaj- lenne akkor? Erről dr. Kré- gazdálkodási gondjaink is. 
nász Ferenc, a MEZÖBER 
Vállalat osztályvezetője 
mondott el sok mindent 
dományos számításokra 
vatkozva. Csak néhányat a 
legizgalmasabbak közül. 

tó bizottságának, s meg 
néhány társrendezőnek a 
meghívóját kézhez kaptuk, 
őszintén fellélegeztünk: vég-
re! Tán. kimozdul holtpont-
járól az ü g y . . . Az Orszá-
gos Gáz- és Kőolajipari 
Tröszt vezérigazgatóságának 
képviselői kívánnak tárgyal-
ni három megye — Békés, 
Csongrád és Bács — állami 
vezetőivel és felelős mező-
gazdasági szakembereivel a 
magyar földgáz mezőgazda-
sági hasznosításáról. 

0,3 százalék 

tője r , , , , , , 
u Savanyu szolo 

Paprika, hús 

Szívátültetés 

Pozsonyban 
A kedden 17.00 órakor ki-

adott jelentés szerint Po-
zsonyban szívátültetést haj-
tottak végre. A szívátültetést 
Karol Siska akadémikus 
irányításával végezte a po-
zsonyi klinika sebészcsoport-
j a » 

Siska professzor 1906-ban 
született a jugoszláviai Se-
lencen. Orvosi tanulmányait 
1924—30 között a prágai 
Károly Egyetemen végezte. 
Száznegyven tudományos 
munkája jelent meg és szá-
mos cikke hazai és külföldi 
szaklapokban. Tagja a Cseh-
szlovák Kommunista Párt 
Központi Bizottságának, el-
nökhelyettese a Szlovák Tu-
dományos Akadémiának. 

A műtétet egy újonnan 
berendezett műtőben végez-
ték. A műtét 11,30 órakor 
kezdődött. Az ú j szívet egy 
Horváthné nevű pozsonyi 
asszony kapta, sem gyerme-
ke, sem családja nincs. A 
férfi donor kedden reggel 
halt meg baleset következ-
tében. (MTI) 

Megmentette 
a termést 

Példás helytállással aka-
dályozott meg gabonatüzet 
Kutasi Gergely 80 éves gé-
cei tsz-nyugdíjas. A szőlő-
jébe indult, amikor észre-
vette, hogy a helyi Béke 
Termelőszövetkezet 80 holdas 
gabonatáblája felett vezető 
35 ezer voltos távvezeték 
leszakadt és a keletkezett 
elektromos ív meggyújtotta 
a gabonát. Nyomban hozzá-
fogott a tűz oltásához, s azt 
sikerült is megfékeznie. 

A tegnapi tanácskozáson 
Csatári Béla, a Békés me- , .., ^ 
gyei tanács vb elnökhelyet- ^elju.tben e r e z i ^ f ^ k -
tese, amidőn köszöntötte az 
értekezletet, azzal kezdte: 
„A földgáz belépése a me-
zőgazdasági termelésbe leg-
alább olyan forradalmi je-
lentőségű változást ígér ne-

j künk. mint annakidején a 
| mezőgazdaság átszervezése 
volt." Állítását később több 

j tudományos igényű előadás 
] is bizonyította. 
1 Bencze László, az OKGT 
helyettes vezérigazgatója, 
miközben hazai szénhidro-
gén-kutatásunk és a terme-
lés fejlődésének áttekinté-

íűtenek önmagukra istálló-
inkban a téli hónapokban, 

sét adta, elmondotta, hogy Lucernatermésünk tápérté-

Az elhangzott tényeket a 
jelenlevő szakemberek iga-
zolták. Néhány vitázó sza-
vából mégis ezt kellett érte-
nünk: „Savanyú a szőlő". S 
hogy miért, azt leginkább 

Ha a szegedi és a kalo- Kelemen Sándornak, az 
csai fűszerpaprika festék- OKGT főosztályvezetőjének 
anyagát az őrleményekben szavaiból derült ki. Az 
csak egyetlen százalékkal. OKGT bizonyos rég elavult 
tudnák növelni, ez évi 1 rendelkezés alapján olyan 
millió dollárt hozna a kül- magas áron kívánja eladni a 
kereskedelemből a népgazda- földgázt a mezőgazdaságnak, 
ságnak. S ha a nyerspap- hogy ahhoz szólni se igen 
rikát földgázzal üzemelő lehet. Ezer kilókalória gáz 
szárítókban kezelhetnék, ezt ára 10 fillér. Ez hozzávető-
az egymillió dollárt máris a legesen egy forintot jelent 

köbméterenként, 
tudott ugyanis, hogy a pap- Több országos hírű kohá-
rika a hosszú természetes szati. vegyipari üzem neve 
szárítás folytán festekanya- ; s szóbajött, hogy ezekben a 
gának jelentós részét elve- jelenlegi árak mellett is 
szíti. A témához tartozik az milliós nyereséggel haszno-
is, hogy szárítóüzemek hiánya- S1'tják a földgázt. A mező-

i T n t f g y V S S K ' S S « g 0 t -
tul. Gázzal ezt is meg le- metlenseg lenne a Borsodi 
hetne menteni. Szólt arról is, Vegyiművekhez vagy éppen 
hogy csupán egyetlen tsz- az Özdi Kohászati Művek-
ben évente több száz má- h e z h a s o n l i t í u ü . Először is, 
zsa hus lehetne abból a . 
takarmányból, ami azáltal e z e k odaszallitva kapjak 
megy veszendőbe, hogy az ennyiért a gázt, míg a tsz-
állatok saját testük hőjével ek többsége a helyszínen. 

jelenleg mintegy 100 mil-
liárd köbméter felkutatott, s 
nagyobbrészt már feltárt 
gázvagyonunk van. Szavai-
ból aggódás csendült ki e 

két mintegy 50 százalékkal 
lehetne növelni, ha meleg-
levegős szárítókban liszt-
ként dolgozhatnánk fel. A 
másik nagy 

vagy a gerincvezetékek 
mentén használná fel. Va-
laki megkérdezte: mennyi-
ért adnák a kísérő gázt, 
mely millió köbméter szám 
válik a kutak környékén 

van felhasználási fáklyalánggá? Erre is 
rendelkezés: húsz százalék-

felhasználását il- Területenként földgázra épí- k a l olcsóbban, mint a kiter-
a mezőgazda- tett „palántagyárakat" kel- m e l t ' csőbefogott gázt. Fó-

lia talmas értékű 
kincs 
letően 
ság vonatkozásában 
mezőgazdaság egyik 
nagyobb fogyasztója lehetne 

nemzeti terület a palántanevelés. 

A lene létrehozni. A palántát lyosóvélemény volt: ha így 
leg- trágyatalpas melegágyakban v a n - a k k o r h á t égjenek a 

állítják elő ma még a ker- fáklyák csak tovább. A kő-
a földgáznak, mégis, a je- tészek. Száz négyzetméter o I a j képviselői magukmond-
lenlegi igények éves szinten melegágyba 200 mázsa istál- t a k e l : a kísérő gáz nem 

lótrágyát kell betaposni. A kívánatos mellékterméknek 
szervestrágya millió tonnáit minősül tulajdonképpen most 

az összfogyasztas 0,3 (!) szá 
zalékát is csak felkerekítés 
sel érik el. Pedig ha a tsz- szabadíthatnánk fel szántó- is- Akkor hát miért nem 
ek és állami földjeink számára. 

&eettséqi után 

Idővel használhatja ezt fel méltá-
nyos áron a mezőgazdaság? 
A gázhasznosításhoz sok-
millió beruházásra lenne 
szükség, s mindezt a tsz-ek-
nek kellene állniok. Az 
OKGT egy kilométer hosz-
szú szárnyvezetéket csak 
akkor hajlandó építeni, ha a 
megrendelő legalább évi egy-
millió köbméter gázfogyasz-
tást szavatol. 

A tárgyalópartnerek, kö-
zelebbről megismerve a fel-
tételeket, lehangoltan hagy-

Vége az érettséginek, s a ségteljes munkát bíztak rám. 
középiskolák öreg diákjai Még csak két-három hete 
örökre kiléptek iskolájuk ka- dolgozom a vállalatnál és 
púján. Mihez kezdenek, hol már három önálló munkám 
helyezkednek el a frissen volt. Jó lenne őszig itt dol-
érettségizett fiatalok? Erről gozni! 
beszélgettünk Ozvald Imré- — Miért csak őszig? 
vei, aki a Vedres István Epí- — Minden valószínűség j ták el a tanácskozást. Így 
tőipari Technikumban sze- szerint szeptemberben bevo- 1 vált ez a rendkívül nagy 
rezte meg a technikusi okle- nulok. De ez sem zavar ta-
velet. nulmányaim folytatásában. 

— Most, hogy vége a nagy A katonaságnál széretnék 
erőpróbának, hol helyezke- matematika-fizika előkészítő-
dik el? re járni, ha leszerelek meg-

— Meg sem várva a bizo- próbálkozom a fölvételivel a 
nyítványosztást, az érettségi Felsőfokú Technikum esti 
után rögtön munkába álltam vagy levelező szakán, esetleg 
a Szegedi Tervező Vállalat- az egyetemen. A technikusi 
nál. A szervezési osztályon képzettség ma már nem nagy 
kaptam íróasztalt — és a szó, és ha valaki érvényesül-
többiekkel együtt — én ké- ni akar, több kell. Leszerelés 
szítem az építkezések költ- után természetesen a Szegedi 
ségvetését. Nagyon örülök, Tervező Vállalathoz jövök 
hogy ilyen komoly, felelős- vissza. 

Magyar fényreklám 
az NDK-ban 

„A világ legfrissebb hirei!" — futnak körbe a 160 
centis világító betűk: nemzetközi eseményeket hirdetnek, 
keletre, nyugatra. Az S-Bahn Friedrichstrasse állomása 
felett, 'húsz méter magasságban e héten helyezték el a 
magvar szabadalom alapján készített, a világ egyik leg-
modernebb, mozgó alkatrészt nem tartalmazó teljesen 
tranzisztorizált fénytájékoztatóját. A betűk kiírását a 
tranzisztoros logikai elemeken, vezérléssel végzik. A be-
rendezés szabályozható fényerővel működik. A Neues 
Deutschland újság rendelésére, a magyarországi Villamos 
Automatikai Intézet szakemberei gyártották a vállalt ha-
táridő előtt egy hónappal korábban. 

— Milyen munkaterületen 
dolgozna legszívesebben? 

— A kivitelezőknél. Az 
iskolában hetente csak egy 
napos gyakorlati oktatást 
kaptunk és ez úgyhiszem ke-
vés volt. Ha építkezésre ke-
rülök, a gyakorlati munka-
folyamatok mellett az embe-
reket is megismerhetem. Az 
építőipar perspektívája szin-
te korlátlan, és nagy felada-
tok várnak ránk, fiatalokra. 
A többi már csak rajtam 
múlik, és én igyekezni fogok, 
hogy se önmagamnak, se 
másoknak ne okozzak csaló-
dást. 

Ozvald Imre tervei, céljai 
nagyok, de nem elérhetetle-
nek. Valamit határozottan 
tud, érez: szereti ezt a mun-
kát, s dolgozni akar érte 

jelentőségű téma kissé ko-
molytalanná Békéscsabán. 
Azt kérdezték egymástól az 
emberek: miért éppen csak 
a mezőgazdaságnak érdeke 
a földgáz hasznosítása? Ezt 
a „gesztenyét" így még ak-
kor sem tudnák a mezőgaz-
dasági üzemek kikaparni a 
tűzből, ha elegendő pénzük 
volna beruházásokra. 

Csépi József 

Asszonysors 
Napról napra reggel 5 órakor indulnak munkába a 

külvárosokból, kerékpáron, villamoson, autóbuszo-
kon az asszonyok. Szerencsések, ahol nincs három 

műszak, vagy ahol sikerült megoldani, hogy ritkábban 
kerüljenek az éjszakai műszakba. Elvégzik a munkájukat , 
mert természetesen az igények velük szemben sem má-
sok, mint a f é r f i a k k a l . . , elvégzik a munkájukat, s kez-
dődik egy másik munka, amelyik semmivel sem igény-
telenebb és könnyebb, mint az előző volt. 

Műszak után kezdődik a vásárlás, azután otthon a 
rendteremtés, ételkészítés, mert legtöbb esetben a két-
kezi munkásoknál, ahol mindketten dolgoznak, a vacsora 
jelenti a fő étkezést. Rendben kell tartani a ház táját , 
tisztán jár janak a gyermekek, a férj . S következik a mo-
sás, takarítás, úgy, hogy mire estére kelvén befejeződik a 
nap a munkásasszony „holtfáradtan" esik ágynak, s egy-
általán nincs kedve olvasni, televíziót figyelni, vagy ép-
pen a férjét szórakoztatni. Ez akikor is így van, ha erről 
keveset beszélünk; 

Egy újságcikk nem változtatja meg ezeket a körül-
ményeket, nem is ez a célja. Csak emlékeztetni kíván 
arra a nehéz helyzetre, s körülményekre, ami az asszo-
nyokat körülveszi, s amiben az asszonyok élnek. Az 
egyik legnagyobb társadalmi probléma ez. Nemcsak azért, 
mert korán megöregszenek a mi asszonyaink is, persza 
ez is egy nagyon szomorú tény, de legalább ilyen jelen-
tőségű, hogy a gyerekek nevelésére voltaképpen valóban 
nem jut idő. Gyakran méltatlankodnak azon, hogy rosz-
szak a gyerekek, vásottak, neveletlenek. Miután az óvodai 
férőhelyek száma nem áll arányban a meglevő, születendő 
gyerekek számával, a gyerekek zöme a családi környe-
zetben marad és onnan kerül iskolába. Különösen mun-
kások és parasztok gyerekei nevelődnek otthon, a szülői 
háznáL 

Mikor ér rá törődni gyerekével az asszony, vagy az 
ember, amikor mindkét keze tele van munkával? A férf i 
is legtöbb esetben 10—14 órát dolgozik naponta, hogy ja-
vítsa a család anyagi helyzetét. Az asszony pedig három-
négyszeres leterheltségével képtelen arra, hogy megfeleld 
pedagógiai eszközökkel dolgozzon gyerekei körében. 

Nem lehet okolni a társadalmat, sem a körülménye-
ket. Az régen divatjamúlt felfogás, hogy az asszony ma-
radjon otthon. Még akkor is, hogyha ezt a család neve-
lése indokolttá tenné. A társadalmi egyenjogúság megkí-
vánja azt, hogy a nő is minden tekintetben egyenrangú 
szerepet játsszék, s azonos ember legyen a férfiakkal. Az 
asszony keresetére is szükség van a családban, mert nő-
nek az igények, szeretnének kicsit jobban ruházkodni, 
szebből bútorozkodni, s ott, ahol két-három gyerek van, 
egy keresetből nem oldható meg. 

Vitathatatlan, hogy a bölcsődei és óvodai férőhelyek 
sokat levesznek a gondokból. Szükséges ezeknek a szá-
mát a következő években Szegeden nagyobb mértékben 
növelni, különösen akkor, hogyha egyre több helyen 
áttérnek az ötnapos, illetve a 40 órás munkahétre. Nagy 
segítség az is, hogy a háztartásokat gépesitik. Ez nem 
frázis, mert ahol a háztartási felszerelések modemek, ott 
negyedannyi idd alatt el lehet végezni ugyanazt a mun-
kát, mint ahol a régi módon tart ják rendben a lakásokat 
Ninicsen abban semmi szégyen, hogy a férfiak zöme részt 
vállal a család fenntartásának kötelezettségeiből otthon 
is, és a házimunkát éppen úgy végzi, mint az asszony. 

A jövő mégiscsak az, hogy a bölcsődei és óvodai fé-
rőhelyek számának növelése, a háztartási gépek 
szélesebb körű tervezése és termelése és olcsóbbá 

tétele könnyít az asszonyok sorsán. S az egyenrangúság 
és a társadalmi egyenjogúság elve — bármily banálisan 
hat — magában foglalja azt is, hogy a fé r j otthon segí-
tője, társa legyen az asszonynak. 

A kereseti viszonyok javulásával arra is lesz mód 
talán, hogy az asszonyok rövidebb munkaidőt töltsenek 
munkahelyükön. A félnapos műszakok nagy segítséget 
jelentenének és jelentenek majd a családanyáknak. Ha-
sonlóképpen az életkörülmények javulása növeli a csalá-
dok anyagi lehetőségelit is. Voltaképpen a félműszakos 
munkakörök is ettől függően töltik be szerepüket. 

Szükséges figyelmet fordítani az asszonyok életére, 
gondjaira, nagyobb megbecsülést nyújtani számukra, és 
ahol csak lehet, olyan előnyben részesíteni őket, amely 
bir megfelelő morális alappal: kifejezi az elismerést ezért, 
mert a mi asszonyaink sorsa, élete bizony elég nehéz. 

BALOGH JÁNOS 

S z o l í d c a r i t o s í k ö z p o n t 
es M I T 1 f ő v á r o s á b a n 

A VILATI rövidesen hasonló berendezést szállít szov- l Vállalatnál. 
get rendelésre is. 

— Szófia íesztivállázban mokratikus Ifjúsági Világ- if júság képviselőinek a 
ég. Nincs olyan lakóház és szövetség Vietnamért, és szolidaritási akció első sza-
intézmény, amely valami- az, hogy sokoldalú tevé- kaszában összegyűlt 100 
lyen módon nem emlékeztet- lcenységgel növeljük a vi- ezer dollárt. 
ne a közelgő IX VIT-re _ etnami szolidaritási alapot. Budapestről három propa-
tájékoztatott Schutz István Július 29-e - a megnyi- gandaautóbuszt indít a De-

vezetőíe aki a ' m f n a p ' tort t Ó " t á n Í e k Ő " a p ~ a V I T m ü k r a t i k u s Ifjúsági Világ-
vissza á bolgár fővárosból. v i e t n a m i ünnepe. A DÍVSZ szövetség. A kocsikban non-
— Utazásunk célja az volt, ekkor adja át a vietnami stop mozi működik. 

És ez nagy előny, sőt biz- hogy megszervezzük a fesz-
számíthat- ! tiválon felállítandó szolida-

Tervezó i ritási központot. Fő törek-
i vésünk: bemutatni, mit 

F. P„ ' tett eddig, s mit tesz a De-

tosíték is. Ezért 
nak rá a Szegedi SZERDA, 

1968. JÜLIUS 10. w m i m m É W t M k S 
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