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Dél-Vietnam 

A hazafiak 
csapa tössze vonásai 

A dél-vietnami felszabadi- Truong Quang An tábor-
to népi fegyveres erők lég- nokot a saigoni kormány-
elhárító tüzérsége a központi zat egyik legszebben deko-
fennsíkon megsemmisített rált katonai vezetőjeként 
egy dél-vietnami katonai he- tartották számon; a közel -
likoptert, amely éppen fel- múltban vette át a Dél-Vi-
derítő repülést végzett A etnamban állomásozó ame-
helikopteren helyet foglaló rikai fegyveres erők főpa-
Truong Quang An dél-viet- rancsnokának kezéből az 
rí ami tábornok, a saigoni re- amerikai Ezüst csillag ér-
zsim 23. gyalogos hadosztá- demrendet. 
k ának parancsnoka, felesé-
ge, valamint katonai tanács- Áz amerikai katonai hír-
adója, másik három katonai szerzés szerint igen súlyos 
személy, egy meg nem ne- veszély fenyegti a főváros-
vezett amerikai ezredes tól 530 kilométernyire észak-
szörnyethalt Valamennyien keletre elterülő Quang Ngai 
a hazafias erők ezekben az városát. A hazafiak jelentős 
órákban nagy lendülettelki- csapatösszevonásokat hajtot-
bontakozó — augusztus 24-e tak végre a tájon. Egyes je-
óta immáron harmadik — lentések azt is tudni vélik, 
hadműveletét szándékoztak h o g y a D N F F h a r c o l ó a.laku-

a m i k ^ f ^ h é S ^ e r e k l e í ^ t é l t ú katonai tanko-
c'látott helikopterüket a vég- k a t i s eljuttattak szinte a 
- :tes találat érte. város pereméig. 

Ujabb gépek segítik 
a betakarítást 

Elegendő nitrogén műtrágya — Körültekintést 
a vegyszerek alkalmazásánál 

A szegedi járás gazdasá- kértünk tájékoztatót, milyen Mindezidáig nem oldódott 
gsiban, a homokvidékeken új gépek segítik az őszi mun- még meg a korrózió elleni 
kínálja már magát a szőlő, kákát, van-e elegendő mű- védelmük, mert a különböző 

Koszorúzások o bolgár 
nemzeti ünnepen 

Bulgária nemzeti ünnepe, pesti nagykövetének vezeté-
az ország felszabadulásának sével a nagykövetség tagjai 
24. évfordulója alkalmából hétfőn délelőtt megkoszo-
Vaszil Bogdanovnak, a Bol- ruzták a Szabadság téri 
gár Népköztársaság buda- szovjet hősi emlékművet. 

Ezt követően ugyancsak 
megkoszorúzták Georgi Di-
mitrovnak, a bolgár nép 
nagy fiának, a nemzetközi 
munkásmozgalom kiemelke-
dő harcosának budapesti 
szobrát, koszorút helyezett a 
szobor talapzatára Vaszil 
Bogdanov nagykövet, továb-
bá a Bolgár Kultúra, a Di-
mitrov Bolgár Kulturális 
Egyesület, a budapesti bol-
gár általános iskola, a Du-
na Mezőgazdasági Tsz. a 
Magyar—Bolgár Barátság 
Tsz ós a Blagojev Tsz kül-
döttsége. 

szaporán haladnak a vetőgé- trágya? 

Vaszil Bogdanov hazája 
nemzeti ünnepe alkalmából 
hétfőn fogadást adott a bol-
gár nagykövetségen. Megje-
lent a fogadáson Biszku Bé-

eljárások közül egy sem bizo- • ' a ; a KB titkára. Gáspár 
Sándor, az Elnöki Tanács 
helyettes elnöke és Czinege 
Lajos vezérezredes, honvé-

A Budapesti Őszi Vásár újdonságai 

Bemutatkozik a Pauiutuysuióipari 
Vállalat 

A Pamutnyomóipari Vál-
latot Szegeden nem kell. 
különösképpen bemutatni, 
l.iázen a szegedi textilmű-
vek is egyike e nagy ipar-
vállalat üzemeinek. A Bu-
daprint nevet főként kül-
földön használják, hiszen évi 
150 millió négyzetmetert ki-
tevő pamut, műselyem es 
szintetikus anyagú nyomott-
mintás textiláruik 70 szaza-
lékat exportálják. 

De az export nem jelenti 
ezt, hogy a vállalat figyel-
men kívül hagyja a hazai 
piacot. Sőt, hogy mennyire 
igyekszik igazodni hozzá, 
bizonyítja az is, hogy a Bu-
dapesti Oszi Vásáron — 
nagyságának és jelentőségé-
nek megfelelően — nem is a 
könnyűipar csarnokában, 
hanem külön állít ki egy 
450 m2 alapterületű pavi-
lonban. A kiállítás átaluk is 
megjelölt célja: a hazai fel-
dolgozóiparral és kereskede-
lemmel kialakult jó kapcso-
latok további erősítése, és 
— ami talán még fontosabb 
— a vásárlók véleményének 
közvetlen megismerése. 

A vásáron elsősorban a 
már nagy mennyiségben 
gyártott, forgalomban levő 
aruikat állították ki. Ezek: 
pamut, műszál. műselyem, 
nyomott mintás női ruha-
anyagok. nyomott mintás 
ágynemű, fehérnemű, lakás-
textil. strand- és kemping-

jukat. gyorsan száradnak, s 
nem kell őket vasalni. Női 
ruha. fehérnemű, férfi ing. 

, * . - ágynemű, sőt. munköpeny 
SUP. anyagának is alkalmasak. 

Somogyi Károlyné felvétele 

Igazi divatcikkek a vállalat pamutból, műszálból, 
műselyemböl készült nyomott mintás ruhaanyagai 

keverékű, selyemhez hason- legnagyobb érdeklődésre szó-
ló polyeszter-szövet. Nem mot tartó bemutatóját ren-
gyúrődnek. tartják a forrná- dezte. 

F. K. 

pek, néhol pedig már sorol A szegedi és szegedi járási nyúlt kifogástalannak. Az 
is a rozs. Javában tart az őszi termelőszövetkezetek, állami új, osztrák vegyszer üveg-
munkák dandárja. A cukor- gazdaságok is évről évre je- alapanyagot tartalmaz, s . . 
répa-termelő gazdaságokban lentős összeget fordítanak nemcsak az az előnye, hogy j delmi miniszter is. 
kezdik már e fontos ipari mind az erő- mind a mun- tökéletes védelmet nyújt, ha- 1 

növény szedését, s előkészül- kagépek, s egyéb technológiai nem olcsó és kompresszorral, 
nek a kukorica törésére is. berendezések vásárlására. Az vagy szórópisztollyal is fel-
Minden gépre, minden jár- idén eddig a megyei mező- vihető a gépekre, 
műre szükség van ilyenkor, gazdasági nagyüzemek 70 Dr. Dimény Imre mező-
különösen azokra a hasznos millió forintot költöttek erre. gazdasági és élelmezésügyi 
és okos betakarító gépekre, Most az őszi napokban, a miniszter legutóbbi televíziós 
amelyek meggyosítják, ol- megyei népi ellenőrzési bi- nyilatkozatában a mütrágya-
csóbbá és könnyebbé teszik a zottság legutóbbi vizsgálata ellátásról is szólt. Közölte, 
parasztemberek munkájá t után, különösen nagy az ér- hogy 1970-ig nitrogénből nem 
Hidas Ferenctől, az AGRO- deklődés az UE—28-as ma- tudnak kielégíteni minden 
KER megyei igazgatóiától g> a r traktorok iránt. A vizs- igényt. A szegedi járási és 

gálát is bebizonyította megyei termelőszövetkezetek 
ugyanis, hogy a homokvidé- nem panaszkodhatnak, ezer 
keken, a szőlőtermesztő gaz- vagon nitrogén eladó. Pár 
daságokban szinte nélkülöz- nap múlva megkezdődik a 
hetetlenek ezek az erőgépek, tiszai szállítás, uszályok hoz. 
Jó alkalom kínálkozik; hi- zák le a fontos és nélkülöz-
szen szeptember végéig tíz- hetetlen műtrágyát, csupán a 
ezer forintos kedvezménnyel közös gazdaságoknak meg 
vásárolhatják meg ezeket a kell venniük. Az igény, a ke-
gépeket a szövetkezetek. A reslet megvan, ám pénzügyi 
hozzávaló alkatrészek beszer- nehézségek akadályozták ed-
zése sem gond, hiszen az dig a megrendelést 
AGROKER a Vörös Csillag Napról napra ú j vegysze-
Traktorgyárral kooperálva rek kerülnek forgalomba, és 
soronkívül ki tudja elégíteni sajnos a szegedi járásban vi-
a igényeket. szonylag gyakorta történik 

Nagy keresletnek örvertde- mérgezés. Különösen őszidő-
nek a jugoszláv—magyar koo- tájt, amikor kezdődik a szü-
perációval készült Zmaj ku- ret. s a vegyszerekkel bánók 
korica-csőtörő kombájnok. E gyakran néznek a pohár fe . 
hónapban 30 érkezik a me- nekére, Néhány, különösen 
gyébe, s vásárol a szegedi nk&hgí lsú vegyszer mint 
Felszabadulás Tsz és a szege- például a Zineb. eleve kizár-
di állami gazdaság is. A Bu- ja. hogy alkoholt fogyassza-
dapesti Mezőgazdasági Gép- nak a növényvédelmi szak. 
gyár készítette okos kom- munkások. A használati uta-
bájnok napi 150—180 hold sításokat mindenkor megtart-
kukoricát takarítanak be, va, a. védőruhákat alkalmaz, 
egy-egy kombáin 4—5 holdat, va elkerülhető, megelőzhető 
A korábbi hetekben 11 Zmaj a vegyszermérgezés. 

Magyar 
kiállítás 

Moszkvában 
A Metrimpex Külkereske-

delmi Vállalat moszkvai ki-
állítástermében hétfőn meg-
nyílt az őszi évad első jelen-
tős bemutatója: három vál-
lalat, a Magyar Optikai Mű-
vek. az Elektronikus Mérőké-
szülékek Gyára és a Gamma 
Optikai Művek vonultatta 
fel a számítástechnika terü-
letén alkotott legújabb ter-
mékelt. 

A kiállításon megjelent 
szovjet szakemberek és ke-
reskedelmi képviselők elis-
meséssel nyilatkoztak a MOM 
szalagolvasóiról és szalaglyu-
kasztóiról, az EMG asztali 
számítógépéről, valamint a 
Gamma Optikai Művek szá-
mítástechnikai célokra fel-
használható sornyomtató 
berendezéseiről. 

már megérkezett, ezt az álla-
mi gazdaságok és a tsz-ek 
szétkapkodták, annál is in-
kább, mert készpénz helyett 
kukoricával fizetnek érte. Az 
ezután érkezőket viszont 
készpénz ellenében vehetik át. 

Az őszi munkák megköny-
nyítésére 8 cukorrépaszedő 
kombájn is munkábaállt. 

Jónéhány járvasílózó is 
gazdára talált, sőt 15 SZK 
kombájnra szerelhető adap-
tert is eladtak az AGROKER 
dolgozói, ezekben a napokban 
pedig 15 újabbat készíttet-
nek, ezeket majd a kukorica-
szár betakarításánál haszno-
síthatják a nagyüzemek. A 
külkereskedelemmel karöltve 
kísérletképpen új, korrózió 
elleni vegyszert hozattak be. 
s árusítanak a szegedi tele-

Gyümölcsléüzem 
A termelők és a fogyasztók got tudnak 

által egyaránt üdvözlésre feldolgozni, 
méltó kezdeményezésbe fo-

majd óránként 

E számokból könnyen meg-
gott Szatymazon a Szövetke- ítélhetjük, hogy évente sok 
zetek Csongrád Megyei Érté- millió forint értékű, vitami-
kesítő Központja. Tizenkét- nokban gazdag italspeciali-
millió forint alapberuházás- tásokat gyártanak itt. Nagy 
ból már tető alatt van egv választékor ígér ez az üzem 
600 négyzetméter alapterületű az alkoholos italokat nem 
új üzemcsarnok. Jelenleg a kedvelők számára, 
központi vezérlésű gépsorok A nagy üzemcsarnokot pa-
szerelési munkálatai folynak, lackozó részleg, s hűtőtároló 
A tájban előforduló vala- egészíti ki. A hollandi hűtő-pen. igen sok termeloszovet- mennyi gyümölcsféleségből házba máris beépítettek -

kezetben megfelelő epületek, gyártanak majd itt zamatos darab, egyenként tízezer li-
szmek hiian szabadban tarol- italokat. Olyanokat is. amc- teres tartályt es most további 
jak a sokezer forint erteku l y e ket eddig egyáltalán nem hat. egyenként 40 ezer litere-
gépeket. Az őszi, téli idő 
nagy kárt tesz bennük. vásárolhatott a közönség. tárolóedény beállítását terve-

gyártmány, 300 féle mintá-
val, 700 színállásban. Azért, A már ismert golden-
hogy az itt látott anyagokat r o t t eljárással is újabb pa-

. . . . . . . . . mutszövetek készültek. Az 
a közönség valóban meg 1S e z e k b ő l k é s 7 i n t n l h á k i s m é _ 
vásárolhassa, a vállalat 
kereskedelemnek és a fel-
dolgozóiparnak a helyszínen 
el is adja ezeket a termé-
keket. 

rettartóak és szobahőmérsék 
léten is gyorsan száradnak. 
A hullámosított műszálból 
készült női ruhaanyagok a 
gyapjúhoz, hasonlítanak. Ki-
készítésük rugalmas, nem 
gyűrődő szövetet adnak. 
Szép esésük és változatos, 
divatos mintáik bizonyára 
keresett áruvá teszi őket. 

Elhoztak néhány újdon-
ságot is, de ezek sem a tá-
voli jövőben, hanem már 
1969 első negyedében a ke-
reskedelem és a feldolgozó-
ipar rendelkezesére állhat-
nak, s ezért ezek is megren-
delhetők a helyszínen. Ilyen hiszen az elmondottak 
uidonsag például a polvesz- bizonyíthatják, hogy ez 
ter-pamut, s tóbb, cellulóz- vallalav az őszi vasar egyik i lamint V. D. Troíimovot, az titkara is vendegüi latta. 

ízelítőül talán ennyi elég 
is a Budaprint kiállításáról. 

is 

Odesszai komszomolisták 
fogadása 

A szombaton Szegedre ér- Odessza Központi Kerületi 
kezett 63 tagú odesszai kom- Komszomol Bizottság osz-
szomolista csoport vezetőjét, tályvezetőjét tegnap, hétfőn 
Galina Andrejevna Izuvitát, délután dr. Perjési László, a 
az Odessza Városi Komszo- városi pártbizottság első tit-
mol Bizottság titkárát, vala- kára és dr. Biczó György, a 
mint a csoport tagjai közül Szeged m. j. városi tanács vb 

Bárkányi István, a MÉK zik. Itt tehát nem szezonjel-
műszaki ellenőre mulatta be legíi termelést folytatnak 

! a minden tekintetben kor- majd, hanem az év minden 
szerűnek mondható gyarat. munkanapján folyatamtos 
Azzal kezdte, hogy az átadá- lesz a gyártás. A hűtőházban 
si határidő ugyan már rég le- tárolt gyümölcslevek palac-
járt, ez egy kis üröm az kozása igény szerint folyama-
örömben, de a gyár tavasz- tosan történik. Az üzem pro-
ra, mire a földieper megér- fiijába tartozik többek kö-
kezik, biztosan elkészül. Töb- zött a különféle zöldséglevek 
bek között földieperből is gyártása is. Például sárgaré-
gyártanak itt palackozott pából is gyártanak ivólevet, 
szörpöt, nagy mennyiségben. Ilyeneket, még nem ittunk, 
Statistzikai átlagszámok sze- az mondják, külföldön már 
rint az üzem egyetlen órai ezek is közkedvelt italok. Bí-
t.ermelése 1200—1900 liter zonvára a hazai közönség is 
kész palackozott terméknek hamar megszereti ezeket 
felel meg. Paradicsom italból A tsz-ek és kerttulajdóno-
például 2000 liter körül terve- sok körében is osztatlan az 
zik az egy munkaóra alatt elismerés a vállalkozás iránt. 
előállítandó kész termék Eddig ugyanis a nyersanyag-

Valamennyi fogyasztásra, hosszabb szállf-F. I. Gala.itatát, az Ukrán elnöke baráti találkozón fp- [ mennyiségét. 
Kommunista Párt Odessza le- gadta a városi tanácsházán. I gyártmánynak megvan máj tásra alkalmatlan — p'kl . it 
rületi -bizottságának instruk- Az. odesszai vendégeket s részletes technológiája, túlérett — gyümölcseikért 

Meggy bői például 600—90". nem sokat kaptak. A szatv-torát, A. N. Szidorukot. 
Komszomol Odessza területi t e g n a p . ^ f * ® " S z o f B é l a / 3 j barackból 550-1000. szilva- mazi üzem ezen a helyzeten 
bizottság munkatarsat. va- m e 8 í 0 1 KISZ-bizottság első bél 700—900. szőlőből 500— is változtat. 

I 800 k i l o g r a m m n y i n y e r s a n y a - Cb. i. 


