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A tavalyi rekordtermések 
rekordgondokat is jelentet-
tek azoknak a vállalatoknak, 
amelyek a termékek raktá-
rozását vagv földolgozását 
végzik. A Csongrád megyei 
Gabonafelvásárló és Feldol-
gozó Vállalatnak például 20 
ezer vagon kenyér- és ta-
karmánygabona elhelyezésé-
ről kellett gondoskodnia 
1969. augusztusában. 

Csörgei Sándor, a vállalat 
Igazgatója most is elismerő 
szavakkal adózik a mező-
gazdasági üzemeknek, hi-
szen 2.5 ezer vagon gabonát 
ők vállaltak továbbraktáro-
zásra, a korábbi évek bértá-
rolási mennyiségének négy-
szeresét. A kényszermegol-
dásokról fényképeket is mutat. 
A kalodás tárolók ugyan 
pozdorjalemezekböl, cölö-
pökből, müanyagfóliából és 
fedélponyvából összeszer-

kesztett alkalmatosságok, 
fényképen még mutatósak is, 
valójában azonban a szabad-
téri raktározás sok-sok hát-
rányát is melléjük kell szá-
mitanunk. Majdnem ötezer 
vagon gabonánk így vészel-
te át a telet. Körülbelül 
ennyi még rosszabb körül-
mények között. 

Kézenfekvő a kérdés: mit 
tervez a vállalat a biztonsá-
gosabb tárolás érdekében? 

'•*- Szeged jelene és vár-
ható jövője előrelátó terve-
zésre kötelez bennünket — 
mondja az igazgató. Ter-
veink egy része már a meg-
valósulás stádiumába lépett, 
még ebben az évben egy 
ezervagonos gabonasiló épí-
téséhez kezdünk a Vásártér 
mögötti négyhektárnyi terü-
leten. Első évben még csak 
a járulékos beruházásokra, 
utak, keritesek megépítésére, 

EQK, Szudán, Líbia 
együttműködése 

Az Izraellel közvetlenül 
szemben álló arab testvér-
országok csúcsértekezletét 
követően, Kairóban újabb 
fontos tanácskozások kezdőd-
nek: az Al Ahram kedd reg-
geli jelentése szerint min-
den pillanatban az EAK fő-
városába várható Moamer 
El Kadhafi, a líbiai forra-
dalmi parancsnokság taná-
csának elnöke, miniszterel-
nök. A líbiai vezető harma-
dik félként csatlakozik 
Nasszer elnökhöz és Numeiri 
vezérőrnagyhoz. A szudáni 
forradalmi parancsnoki ta-
nács elnöke a „frontvonal-
beli" országok vezetőinek ta-
nácskozása után maradt Kai-
róban. 

Muhammed El Zajjat, az 
Egyesült Arab Köztársaság 
ENSZ-képviselője, New 
Yorkban sajtóértekezletet 
tartott abból az alkalomból, 
hogy a közeljövőben jelen-
téstételre hazautazik. 

El Zajjat hangsúlyozta 
kormányának azt a nézetét, 
hogy a közel-keleti béke 
megteremtése a Biztonsági 
Tanács 1967. november 22-én 
hozott, egyhangú elfogadott 
határozatának végrehajtásá-
tól függ. 

A határozat —. mint El 
Zajjat emlékeztetett rá —, 
csak azért nyerte el az EAK 
jóváhagyását, mert az Egye-
sült Államok megígérte, 

hogy életbeléptetéséért tel-
jes súlyával kiáll. Hangoz-
tatta az egyiptomi küldött, 
hogy a washingtoni kormány 
— ígérete ellenére — nem 
tett eleget azért, hogy a ha-
tározatból valóság legyen. 

A jelenlegi négyhatalmi 
eszmecseréről szólva dr. El 
Zajjat ismét azt emelte ki, 
hogy annak elsősorban Biz-
tonsági tanácsi határozat 
végrehajtására kellene irá-
nyulnia. 

Izraeli repülőgépek kedden 
két hullámban támadták az 
egyiptomi hadsereg állásait 
a Szuezi-csatorna mentén. A 
támadók mind a két alka-
lommal a légvédelmi ütegek 
zárótüzébe ütköztek és visz-
szafordulásra kényszerültek. 

Egy izraeli magasrangú 
katonatiszt, aki nem óhajtot-
ta magát megnevezni, az AP 
tudósítása szerint beismerte, 
hogy az egyiptomi repülőgé-
pek jelentős mértékben fo-
kozták tevékenységüket a 
Szuezi-csatorna térségében 
és a mélyrepülésben támadó 
egyiptomi gépekkel szemben 
az izraeli légvédelem gya-
korlatilag tehetetlen. Az 
egyiptomi légierő — állapí-
totta meg az izraeli szóvivő 
—. február első kilenc nap-
jában aktívabbnak mutatko-
zott, mint az 1967-es hábo-
rút követő időszakban bar-
mikor is. 

a teljes kiviteli tervek elké-
szítésére kerülhet sor ötmil-
lió forint erejéig, de legké-
sőbb 1972-ig ennek a tár-
háznak enyhítenie kell gond-
jainkon. örülök, hogy az el-
sők között építhetünk ilyet, 
de talán nem tűnik telhetet-
lenségnek, ha mi egyszeri 
nekirugaszkodásra a befoga-
dókapacitás dupláját szeret-
nénk biztosítani. A tervezési 
'és- építési költségeket lénye-
gesen csökkentené, ha nem 
évek múlva kezdenénk a bő-
vítéséhez, hanem rögtön két-
ezer vagon termék befogadá-
sára alkalmas silót építhet-
nénk az ezer helyett. Mivel 
a teljes megoldást ez jelen-
tené számunkra, előterjesz-
tést tettünk felettes szerveink-
nél, adják hozzájárulásukat 
elgondolásunk megvalósítá-
sához. 

— A tervek későbbi fázi-
sában a Vásártér mögötti te-
rület valóságos gabonakom-
binát telephelyéül szolgál-
hat. A Tisza Malom város-
rendezési elképzelések sze-
rint 1980-ig üzemelhet mos-
tani helyén, áttelepítése, il-
letve egy ú j malom fölépíté-
se, üzemeltetése természete-
sen a tárolóhely közvetlen 
szomszédságában a legkifi-
zetődőbb. A. szállítási költ-
ségek csökkentése és üzem-
szervezési szempontok is in-
dokolják, hogy ugyanide ke-
rüljön majd a Tolbuhin su-
gárúton levő takarmányke-
verő üzemünk is, de ter-
ményszárító berendezésein-
ket is ide telepítjük majd. 
Gondunk van rá, hogy ez a 
gabonafeldolgozó kombinát 
városképi szempontból is 
impozáns nagyüzeme legyen 
Szegednek. 

A városunkban épülő 
nagykapacitású gabonatároló 
nem oldja meg az egész me-
gye raktározási gondjait. 
Szentes körzete es Hódmező-
vásárhely határa Csongrád 
megye legjelentősebb gabo-
natermő területe. Indokolt, 
sőt sürgetően szükséges, hogy 
a negyedik ötéves terv során 
a szegedihez hasonló befoga-
dóképességű, korszerű tároló-
helyek épüljenek Hódmező-
vásárhelyen és Szentesen is. 
A vállalat tervei között 
mindkettő szerepel, sót Szen-
tesen még az idén üzembe 
lép egy 900 vagonos gabona-
siló. 

U. D. 

gyártottak, mint amennyit 
egyébként termelhettek vol-
na. A szabad szombatok kö-
zül is három alkalommal 
zümmögtek a fonógépek a 
szegedi textilművekben. 

A szövődő dolgozói, szo-
cialista brigádjai ugyancsak 
írásba foglalták vállalásai-
kat. A nehezen érthető mű-

; szaki, szakmai adatok közül 
: talán csak egyet említenénk: 
az egv gépórára jutó vetés-
számot a múlt évi 8852-ről 

| 10^35-re szeretnék emelni, 
j Az eddig eltelt időszakban 
9500-ra sikerült teljesíteni a 
vállalást, amely sokkal iobb 
a műit évinél. Azt is vállal-
ták a szövődé munkásai, 
hogy 

a nyersszövetböl 1 száza-
lékkal több lesz az clsö 
osztályú áru mennyisége, 

mint tavaly volf. 

A segédüzemek munkásai 
elsősorban olyan vállalásokat 
tettek, amelyekkel elősegít-
hetik a fonoda és a szövöde 
jobb és zavartalanabb mun-
káját. Egvre több olyan al-
katrészt gyártanak műhelye-
ikben. amelyre nagy szükség 
van a fonó. és szövőgépek-
nél. de régebben csak nehe-
zen. vagy egyáltalán nem 
tudták beszerezni. A kártoló-
gépeket például nagyobb tel-
jesítményűre alakítják át az 
idén. de 11 új gyűrűsfonó 
gépet is üzembe kell helyez-
niük még augusztus előtt. 

Gazdagh István 

Tóth BH« felvételei 
Az újszeged! egyetemi botanikus kert nagy részét 

elöntötték a belvizek. A sűrű fák között sokkal később 
olvad a jég, a hó, mint a szántóföldeken és még csak 
most kezdenek levonulni a vizek, amelyek valószínűleg 
károkat is okoznak az értékes növényekben. A hatalmas 
fenyők úgy tükröződnek az utakat is elborító belvizekben, 
mintha tavak fognák körül a fákat. Reméljük, hogy a 
„fürdő" nem tesz kár t a kertben. 

Hazaérkeztek a magyar 
képviselők a parlamentek 

kairói tanácskozásáról 
Kedden hazaérkezett Kai-

róból az a magyar delegáció, 
amely február 2—5 között az 
Egyesült Arab Köztársaság 
fővárosában részt vett a par-
lamenti képviselők nemzet-
közi értekezletén. Nagy Mik-
lós, Nádasdi József és Pethő 
Tibor, az országgyűlés kül-
ügyi bizottságának tagjai 
megérkezésük után a Ferihe-
gyi repülőtéren nyilatkoztak. 
Elmondották, hogy a nem-
zetközi értekezlet a közel-ke-
leti helyzettel foglalkozott. 
A tanácskozás — amelyen 
57 ország mintegy 200 parla-
menti képviselője vett részt 
— két bizottságban végezte 
munkáját, az egyikben az iz-
raeli agresszió politikai vo-
natkozásairól. a másikban az 
emberi jogokról, a paleszti-

nai menekültek helyzetéről 
fejtették ki nézeteiket a 
képviselők. 

Az értekezlet lemérhető 
eredménye: a részvevők túl-
nyomó többsége az arab ál-
láspontot támogatta, s kife-
jezte aggodalmát, hogy az 
izraeli eszkaláció súlyos há-
ború válságba sodorhatja a 
világot. Magyar felszólalás is 
elhangzott mind a két bi-
zottság ülésein. Nagy Miklós 
a politikai, Nálasdi József 
pedig az emberi jogokkal 
foglalkozó szekcióban vázol-
ta a magyar országgyűlés ál-
láspontját. 

A magyar képviselőket 
kairói tartózkodásuk során 
fogadta dr. Labib Shokair. az 
Egyesült Arab Köztársaság 
nemzetgyűlésének elnöke is. 

KGST-
megbeszélés 

Piotr Jaroszewicz, a KGST 
végrehajtó bizottságának el-
nöke, lengyel miniszterelnök-
helyettes és Nyikolaj Fagy-
gyejev, a KGST titkára ked-
den Moszkvában megbeszé-
lést folytatott a végrehajtó 
bizottság munkacsoportjai-
nak elnökeivel: dr. Bíró Jó-
zsef magyar külkereskedel-
mi miniszterrel és Józef 
Traudota lengyel pénzügy-
miniszterrel, továbbá I. Misz-
nyik, a Szovjetunió Állami 
Tervbizottsága elnökhelyette-
sével. valamint Nyikolaj Pa-
tolicsev a KGST külkeres-
kedelmi állandó bizottsága 
elnökével, szovjet külkeres-
kedelmi miniszterrel és V. 
Garbuzov, a KGST pénzügyi 
és valutáris állandó bizott-
sága elnökével, szovjet pénz-
ügyminiszterrel. 

A megbeszélésen véle-
ménycsere folyt a munkacso-
portok és a KGST állandó 
bizottságai tevékenységének 
összehangolásáról. 

Gromiko-Bahr 
laláihozó 

Az erőszakról való lemon-
dás kérdéséről folyó tárgya-
lássorozat keretében Andrej 
Gromiko szovjet külügymi-
niszter és Egon Bahr nyugat-
német államtitkár kedden 
ú jabb megbeszélést tartott. 
A kétórás eszmecserén — 
moszkvai nyugatnémet for-
lások szerint — a tárgyaló 
partnerek a szovjet—nyugat-
német kapcsolatokat érintő 
problémákat vitatták meg. 

Helmut Alardt, az NSZiK 
moszkvai nagykövete kedden 
estebédre hívta meg Andrej 
Gromiko szovjet külügymi-
nisztert, aki a meghívást el-
fogadta. A vacsorán, amelyre 
Alardt rezidenciáján került 
sor, részt vett Andrej Gro-
miko külügyminiszter, Vla-
gyimir Szemjonov külügymi-
niszter-helyettes, . valamint 
más szovjet személyiségek, 
illetve Egon Bahr, valamint 
több nyugatnémet diploma-
ta. 

Jubileumi munkaverseny 

Iobb minőségű textíliák 
A szegedi textilművek dol-

gozói. a szocialista munka-
versenyben részt vevő brigá-
dok tagjai külön vállalások-
kal készülnek méltóképpen 
megünnepelni hazánk felsza-
badulásának negyedszázados 
évfordulóját. Az idén emlé-
kezünk Lenin születésének 
századik évfordulójára, de 
szűkebb pátriájuk is iublie-
umot ért meg. húsz eszten-
dővel ezelőtt létesült a sze-
gedi textilművek. E hármas 
évforduló jesvében születtek 
meg a felajánlások is tex-
tilgyári dolgozók körében. 

A szakszervezeti bizottság 
termelési felelőse. Barna Jó-
zsef elmondta, hogy 

a vállalások zöme a ter-
melékenység további javí-
tását és a minőség emelé-
sét segíti. 

A szegedi textilművekben 
172 kollektíva vesz részt a 
szocialista brigádversenyben, 
s közülük 114 brigád 1154 
tagjával elnyerte a cím va-
lamelyik fokozatát, de min-
den remény megvan arra. 
hogy a többi kollektíva is 
megkapja az elismerő címet 
felszabadulásunk közelgő ün-
nepére. A gyárban három je-
lentősebb munkaterület van: 
fonoda, szövöde és a segéd-
üzemek. 

A fonodában dolgozó bri-
gádok vállalása között szere-
pel bizonyos többlet elérése 
is. amelyre azért van szük-
ség. mert 

a fonalat nagyon vár ják 

a következő üzemben, a szö-
vődében. Előfordul, hogy va-
sárnap is dolgoznak, össze-

sen 9 órát kell majd mun-
kaszüneti napokon a gyárban 
eltölteni, amelynek az ered-
ménye az idén 81 tonna 
többletfonal termelése. 4 
millió forint feletti érték-
ben. S mivel jelenleg nagy 
a fonalhiány, vállalták a ver-
senyben részt vevő dolgozók, 
hogy az idei első negyedév-
ben nem veszik igénybe a 
szabad szombatjaikat, ha-
nem maid később, a kővet-
kező hónapokban. 

Említésre méltó, hogy 
a fonoda kiváló minőségű 
anyagot ígér a szövődének. 

A vállalás szerint az első 
osztályú fonal részaránya 85 
százalék felett lesz. Az ed-
dig eltelt másfél hónap ered. 
ménye biztató: a vállalt 9 
óra vasárnapi túmunkaból 
már 3 órát teljesítettek, s 
27,9 tonna fonallal többet 

,,Fürdik" a füvészkert 


