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Somogyi Károlyné felvételei 
Baktóban Horváth György és Lugas Béla földre erősítik A szegcdi Bártfai utcában az úttest méreteit határozza Dr. Csányi Lászlóné az összegyűjtött vázlatok és adatok 

a légi fényképezéshez szolgáló jeleket meg a gcodctacsoport alapján megrajzolja a résztérképet 

yiLAG PROLETÁRJÁT, EGYESÜLJETEK! 

nak tagja, a Központi Bizott-
ság titkára. Felkereste Kecs-
kemét két nagyüzemét, a Zo-
máncipari Művek kádgyárát 
és a konzervgyárat; megis-
merkedett fejlesztésükkel, 
termelési eredményeikkel, s 
a munkások szociális körül-
ményeivel A kádgyárban 
Zárai Géza igazgató adott 
tájékoztatót a 350 millió fo-
rintos rekonstrukcióról. A 
konzervgyárat Végvári Ist-
ván Igazgató mutatta be a 
vendégnek. 

Komócsin Zoltán délután a 
megyei tanács épületében 
külpolitikai kérdésekről tá-
jékoztatta Bács-Kiskun me-
gye gazdasági vezetőit (MTI) 

A magyar—szovjet 
turistaforgalom fejlesztése 

Az idegenforgalommal fog-
lalkozó szervezetek — az 
IBUSZ, az Országos Idegen-
forgalmi Tanács, az Express 
és a SZOT — képviselőinek 
bevonásával az MSZBT or-
szágos elnöksége mellett tár-
sadalmi bizottság alakult a 
magyar—szovjet turistafor-
galom fejlesztésére. A tu-

Térképkészítés 
Nélkülözhetetlenek a pontos térképek az építészek-

nek, városrendezőknek, a közművesítőknek éppen úgy, 
mint a turistáknak. A felelősségteljes munkát, a tér-
képkészítést a geodéták végzik. Szegeden és környékén 
most a pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalat szak-
emberei dolgoznak, s érdekes módszerekkel, a légi fény-
képezés segítségével készítenek majd térképeket. Képe-
ink ezt a munkát, illetve az előkészületeket mutatják be. 

risztikal bizottság elnökéül 
dr. Eperjesi Lászlót, az IBUSZ 
vezérigazgató-helyettesét vá-
lasztotta. 

A bizottság célja: össze-
hangolni az idegenforgalmi 
szervezetek munkáját Külö-
nösen nagy gondot fordíta-
nak a testvérvárosok, test-
vérmegyék közötti turistafor-
galom növelésére, a barát-
ságvonatok számának szapo-
rítására, valamint az üze-
mek, termelőszövetkezetek 
állami gazdaságok és a meg-
felelő szovjet partnerek kö-
zötti kollektív csereutazások-
ra. N ö v e l n i k í v á n j á k az egyé-
ni turizmus lehetőségeit is 
Célul tűzték ki a határmenti 
forgalom növelését is. 

Az MSZBT országos elnök-
sége mellett létrehozott tu-
risztikai bizottság mintájára 
előreláthatólag a megye: 
MSZBT elnökségek mellett is 
hasonló társadalmi bizottsá-
gok alakulnak. (MTI) 

Megérkeztek 
a gépek 

Próbaüzem júliusban? — Helyzetkép az épülő új tejüzemből 
A Szeged határában épülő 

új tejüzem átadását több-
ször elhalasztották már, 
mint jelentettük. Hol az épí-
tők, hol más ipari vállalko-
zók késtek valamilyen be-
rendezéssel, vagy az időjá-
rás akadályozta a munkáso-
kat. Nemrég ismét összeülte* 
a tejüzem vezetői a kivite-
lezőkkel, hogy meggyorsít-
sák az építés ütemét. Fás-
kerti Márton osztályvezető 
szerint eredményesen, mint-
ha valóban jobban haladna 
a több mint 100 millió fo-
rintos beruházás. 

Az építőipar április vé-
gére valamennyi feladatával 
szeretne végezni az üzem-
ben. Ennek érdekében be-
fejezik a még hátralevő 
gépalapozásokat, csatornázá-
si munkát. Sajnos, a még 
mindig magas talajvíz je-
lentősen nehezíti a csatorná-
zók helyzetét, nemegyszer 
vízben állva kell dolgozniuk. 
A tejüzem csatornája jelen-
leg a kerítésig húzódik, az 
elkövetkezendő hetekben 
még mintegy 300 méteres 
szakaszt kell elkészíteni. 
Ugyancsak e hónap hátrale-
vő napjaiban látnak hozzá a 
parkosításhoz, a területen 
levő építési hulladék, tör-
melék elszállításához. 

Hosszú ideig úgy tűnt. 
hogy az üzem munkábaállí-

tását majd a technológiai 
szerelés fogja elodázni. Vál-
tozott a helyzet, valamennyi 
berendezés, a vaj, a túró, 
a tejszín pasztőröző, a pa-
lackozó vonal mintegy 80 
százalékig felépült, s a sze-
relők jól haladnak. Viszont 
a kazántelep, valamint a 
hűtőegységek szerelése ké-
sik. Az Április 4 Gépgyár, a 
DIGÉP, valamint a CSŐ-
SZER vállalat munkáját kü-
lönböző alkatrész-gondok is 
nehezítik. Ha hamarosan 
nem lesz ebben változás, a 
nélkülözhetetlen berendezé-

sek késése komoly gondokat 
okozhatnak. 

A tejüzem szakemberei 
már elkészítették a próba-
üzemelés terveit. Ezek sze-
rint július elsején a pasztőr-
vonal indulna először, ter-
mészetesen ez függ a techno-
lógiai szereléstőL Biztató, 
hogy valamennyi gép, kül-
földi és magyar berendezés 
a helyszínen van — való-
színűleg a hűtő- és fűtő-
telep kivételével — ezek 
időre üzemképesek lesz-
nek. 

N . L 

Nemzetiségi 
:usok 

Tegnap a Művelődésügyi 
Minisztériumban bejelentet-
ték: a Magyarországi Romá-
nok Demokratikus Szövetsé-
ge április 18—19-én Gyulán 
tartja kongresszusát, a ma-
gyarországi délszlávok 21 — 
22-én, a szlovákok 25—26-án, 
a magyarországi németek 

28—29-én tanácskoznak a 
Magyar Néphadsereg Köz-
ponti Klubjában. A kong-
resszusokon megválasztják a 
titkárságokat, az országos 
választmányt, s az országos 
választmányok három mun-
kabizottságát. A kongresz-
szuson a szövetség új alap-
szabályzatát is előterjesztik. 

Zoltán 
látoga-
tása 

Fock Jenő, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja, a 
forradalmi munkás-paraszt 
kormány elnöke kétnapos lá-
togatást tett Miskolcon. A 
rendéget kedden a megyei 
pártbizottság épületében dr 
Bodnár Ferenc, a Borsod me-
gyei pártbizottság el6Ő tit-
kára fogadta, aki tájékoztat 
ta a Minisztertanács elnöké' 
Borsod megye iparának és 
mezőgazdaságának, valamin' 
kulturális életének helyzete 
rő l többek között a folya-
matban levő nagy beruházá-
sokról a lakáshelyzetről, a 
közutak állapotáról. 

Ezt követően Fock Jenő a 
megyei és városi vezetők tár-
saságában a Miskolci Nehéz-
ipari Műszaki Egyetemre lá-
togatott Fock Jenő részt vett 
és felszólalt a megyei párt-
bizottság kibővített ülésén. 

* 

Szerdán Kecskemétre láto-
gatott Komócsin Zoltán, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-

Ma. csütörtökön délelőtt 
— amint erről lapunkban 
korábban már hfrt adtunk 
— összeül az országgyűlés. 
Ez lesz hazánk legfelső tör-
vényhozó testületének idei 
első ülésszaka. A Parlament 
tavaszi ülésszakán — amint 
az országgyűlési szakbizott-
ságok előkészítő tanácskozá-
saiból is kitűnik — a többi 
között két új törvényterve-
zet vitáját javasolják majd 
napirendre tűzni. 

Az egyik törvényjavaslat 
a szerzői jog védelméről 
szól. Ennek az új törvény-
nek a tervezete több éves 
előkészítő munka után szü-
letett meg, s a mostani 
ülésszakot megelőzően is 
élénk vitát váltott kr^ a 
Parlament kulturális, vala-
mint jogi, igazgatási és 
igazságügyi bizottságának 
együttes ülésén. Az ország-
gyűlési bizottságok együttes 
ülésén a vitában felszólaló 
képviselők hangoztatták az 
új törvényjavaslatok kidol-
gozásának időszerűségét. Er-
re u ta l hogy még most is 
az 1921-ben hozott szerzői 
jogi törvény van érvényben, 
s ennek előírásait az idő 

minden vonatkozásában túl-
lépte. 

Az országgyűlés ma kez-
dődő ülésszaka elé kerülő 
másik törvényjavaslat a ta-
lálmányok szabadalmi ol-
talmáról szól. A megvitatás-
ra kerülő új törvényjavas-
lat is azt célozza, hogy fel-
váltson egy elavult, még 
1895-ben született régi tör-
vényt. Az. ú j törvényjavaslat, 
illetve a majd megalkotott 
törvény célja, hogy erősítse 
a szellemi tulajdont. Életre-
hívása különösen az utóbbi 
időben vált igen sürgetővé, 
mert a gazdasági reform 
bevezetésével jelentősen 
megnőtt az ipari jogvéde-
lem szerepe. 

A harmadik törvényterve-
zet a tavaly kötött magyar 
—csehszlovák barátsági szer-
ződés törvénybeiktatása. 

* 

Az országgyűlés ma kez-
dődő ülésszakáról a rádió a 
Déli és az Esti krónikában 
számol be a hallgatóknak. 
A televízió a Tévéhíradó-
ben képernyőre kerülő be-
számolókan kívül ma 19.20 
órai kezdettel sugároz negy-
venperces tudósítást. 

Fock Jenő 
és 
Komócsin 

Ma összeül 
az országgyűlés 

Egyetértés 
Bécsben 

Szerdán befejeződtek Bécs-
ben a szovjet és amerikai 
szakértők között a békés cé-
lú nukleáris robbantásokról 
folytatott háromnapos tár-
gyalások, „az egyetértés lég-
körében", amint a jelentés 
hangsúlyozza. A két szuper-
hatalom szakértői közösen 
leszögezték: nincs már mesz-
sze az az idő, amikor a nuk-
leáris energia további békés 
célokra lesz felhasználható, 
és hogy az e téren eddig el-
ért eredményeiket más or-
szágoknak is átadják. Igen, 
az atomenergia békés fel-
használásának terjedése: ez 
az egyik örvendetes dolog. 
A másik, hogy az egy kér-
désben, amely bár nem fő 
problémája ugyan jelenleg a 
nemzetközi helyzetnek, de 
mégsem jelentéktelen kérdé-
se, sikerült tárgyalásos úton 
megegyezésre jutnia a szov-
jet és az amerikai félnek. 

A DAMANSZKIJ SZIGET HŐSEI MOSZKVÁBAN. A 
kínai határsértők visszaverésében hősies magatartást ta-
núsító határőrök látogatást tettek a szovjet fővárosban. 
A képen: a határőrök a Vörös téren. Az előtérben: V. 
Bubenyin (középen) és J. Babanszkij, a Szovjetunió hősei 


