
a triticalét 
A Duna—Tisza kőzi ho- átlagot takarítanak be, amit 

mokon. a szegedi jáj-ás gyen- bizonyít az országos átlag is, 
ge termőképességű talajain rozsfeól 7,40 mázsa, triticalé-
évek óta hódít a triticale. b ó 1 pedig 8,80 mázsa. Ugyan-
Több közös gazdaság társu- nkkor a rozs nyers fehérje-

kisebb. a tri-
lást is hozott letre, hogy a ticaléé. Az idén mintegy 50 
homok ú j kenyérgabonájának e z e r holdon termesztik az ú j 
jó propagandát, maguknak növényt. Nemcsak hazánk-
pedig nagyobb jövedelmet b a n < a „ ^ vidékünkön talált 
produkáljanak. Lapunkban ><jó talajra", hanem Lengyel-
többszőr hírt adtunk arról, országban, az NDK-ban és 
hogy dr. Kiss Árpád kutató Csehszlovákiában is. A FAO 
a búza és a rozs keresztező- a z ú j magyar kalászost a vl-
seből állította elő ezt az egy- 28 gabonatermelő álla-
re népszerűsödő növényt és mában állította be összeha-
a Szeged környéki tájban aonlító kísérletekbe és bizo-
egyre magasabb termésátla- nyosra vehető, hogy a triti-
gok bizonyítják, alkalmas a 
köztermesztés re. 

cale mind az öt világrészben 
sikert arat. Elismerést ka-

A rozsnál nagyobb termés- pott tehát! 

fl Szovjetunió 
városai 

A Szovjetunió népszámlá-
lásának előzetes adatai sze-
rint az ország egymillió la-
koson felüli városainak szá-
ma tízre emelkedett. Érde-
kes megjegyezni, hogy ezen-
kívül tíz városnak van több 
mint 800 000 lakosa, tizen-
három városnak pedig 500 
ezer és 800 ezer közötti la-
kosa. A 100 000-nél több la-
kossal rendelkező városok 
száma 221 és ezekben ösz-
szesen 75,6 millió ember él, 
vagyis a Szovjetunió egész 
lakosságának majdnem egy-
harmada. 

Az utolsó két népszámlá-
lás közöttj időszakban (1959 
—1970) leggyorsabban az új 
ipari központok lakossága 
növekedett — Togliatti vá-
rosé — 251 ezer fő (a növe-
kedés 3,5-szörös), és Bratszk 
városé — 156 ezer fő (a nö-
vekedés 3,6-szoros). (MTI) 

Rakodólap és szállítótartály 
Jobb együttműködéssel a korszerű szállításért 

Újdonságok 
feldolgozó 

a kender-
iparban 

Ponyvák alumínium impregnálássa! — Kfitélhágcsök 
artistáknak - Hírlapszáiiitó zsákocskák 

A Kenderfoinó- és Szövő- A műanyagok felhasználá- ismeretlen, korszerűsített tor-
ipari Vállalat a hagyomá- sának területe valóban nagy- májú hajó- és artista-kötel-
nyos kender- es lentermé- számú terméknél érvényesül, hágcsók készültek polipropi-
kek mellett egyre több mű- A Raschel-kötögép nagy tel- Iónból, PP-monofil szálból és 
anyagot használ fel gyárt- jesitményét kihasználva egy- poliamid selyemfonalból a 
mányainál. Tért hódit a po- re több csomómentes hálót, hagyományos kenderhágcsók 
liamid, a poliészter, a po- függönyt és más „lyukacsos" helyett. A kivitelezés során 
11 propilén. Ezekből a mű- holmit gyártanak. Nemrégen módosították a korábbi igen 
anyagokból a modern, autó- 25 ezer darab miniszatyrot korszerűtlen létrafok-beépí-
matikus Covema-gépsorok gyártottak ezen a gépen, s a tést is. Polietilén-monofilból 
készítenek fonalakat. A nagy- szatyrok több szinben ké- kettőssodratú, cérnázógépen 
vallalat gyártmányfejlesztő- szültek. zsinórokat készítettek, több-
se az idén is sok újdonsá- A fibrilllzált polipropilén féle méretben és színben. A 
got tartalmaz. fóliaszalagok felhasználásé- zsinórok igen tetszetősek, 

A láng- és hővédő alap- val kísérletek kezdődték a kedvezően hajlékonyak, pu-
szövetekből a munkaruhák kender-műanyag keverésű hák és a napfényben nem 
e> speciális védőruhák újabb fonalak gyártására. Az ered- fakulnak ki. Az ipari ter-
példányait készítették el az rnényes fonási kísérletek mékekné! a cukoripar részé-
ujszegedi központi gyárban, alapján 1 torina műanyaggal re készítették.poliészter se-
A poliamid szövette! kasf- kevert fonalat adtak át az lyénifonal — < 
rozott és alumínium tóliaval Ipari Robbanóanyag Gyár-
összedolgozott lángvédö ru- r a k kipróbálásra. A mű-
ha kipróbálását a tűzoltók anyagból készült zsinegek és nyos kenderárukat legalább 
vállalták. A Kelenföldi Hő- kötelek már nem számítanak ügy keresik a vevők, mint 
erőműben is vizsgázik egy újdonságnak, mégis érdemes az ú j műanyagféleségeket. A 
alumíniummal „borított" elmondani, hogy a szegedi posta részére kenderfonalból 
munkaruha, amely egyéb- kenderfeldolgozó ipar egy— gyártottak hírlapszállító zsá-
ként lényegesen szebb és és másfél éves időjárás-álló- kokat, a mintapéldányokat 
könnyebb a korábbiaknál. A sági vizsgálatok után újabb kedvezően fogadták a pos-
SZOT Munkavédelmi Tudo- gyártmányokat küldött el a tások. S mivel lenfonalat 
mányos Kutató Intézetének MAV központi laboratóriu- nehéz beszerezni, jutával ke-
kérésére a szegedi vállalat mának. Ezek a kötelek a vert kenderfonalakat hasz-
gyártniányfejlesztési 06/.tá- szabad ég alatt vizsgáztak, nálnak fel több termék elő-
lyán elkészítették a láng- napfényben, szélben és eső- állításánál. Megkezdték a 
mentes ruhák mosásának re- ben, fagyban. kenderpcmyva gyártását is. 
ceptjét, valamint azt a hasz- Persze újdonság is akad remélhetően sikeres lesz ez 
nálati utasítást is, amelynek a gyártmányfejlesztés tarso- a kísérlet, 
a betartása lehetővé teszi, lyában. Hazánkban eddig 

felhasználásával 
szűrőszöveteket. 

Természetesen a hagyomá-

Napjainkban szinte min- zés volt a MAV Szegedi ban alkalmazottak létszá-
denki érdekelt a szállítás igazgatósága részéről, hogy m á t csökkenteni, és megfe-

s s " — a X. műszaki hónap kere- l e lő rakodógépeket vásárol-
tében — tanácskozást szer 

meggyorsításában, 
viszont a rakodás gyorsítása 
elengedhetetlen. Közismert 
hogy a kirakásnál-berakásnál vezett erről a témáról. 

ni. Azonban, mint mondot-
ták, a jelenleg használatos 

mennyi problémával küzde- napokban megtartott anké- villás emelőtargoncák álta-
nek a vállalatok. Különös- t o n a s z á l l í t ó k ^ s z á n í t t a - Iában drágák, s hiba az is, 
képpen a vasút, amelyről el 
mondhatjuk: vagonjait va 
lamennyi vállalat 
gondja is terheli. 

Minden termelési és szál-

tók egyrészt elméletben, hogy az alkatrészellátás aka-
szállítás 
néhány 

Így 

rakodási másrészt gyakorlati bemuta- dozó. A komplett 
tókon ismerkedtek a techni- megvalósításának 
ka legújabb, felhasználásra akadályát is jelezték, 

lítási folyamathoz társul váró vívmányaival. Így a azt, hogy ha az üzemen be-
valamilyen mértékű anyag- b e m u t a t ó k a p c s á n ezúttal a lül teljes is az anyagmozga-
lentós munkaerőt 'komoly nagyobb öttonnás szállító- tás gépesítráe. a vasúti. k o-

igényel — az tartályok előnyeiről is képet csiba való berakasnal u jabb 
költség alkothattak. Ezek Miskolc és nehézségek vannak, olyanok, 

költséget 
összes termelési 
15 százalékát, de 80 százaié- Budapest között már forga- m l n t a rakodólapos egység-
kát is elérheti. Érthető te- lomban vannak, különféle rakományok pántolása, rög-
hát, hogy a költségcsökken- iparcikkeket szállítanak. A zttése, a vasúti kocsik rak-
tés lehetőségeit mind szoro- tartályokat konténerszállító s ú ' y kihasználása. Ezzel 
sabban kutat ják az arra ille- autók viszik a gyárból a kapcsolatban javasolják a 
tékesek; annál inkább, mivel vasútra, s speciális daruval vagonok rakodófelületének 

olyan kialakítását, melynek 
révén a nemzetközi szabvá-
nyú rakodólapokkal a kocsik 

A tanácskozáshoz jő kiln- kellően kihasználhatók, 
duló alapot adott a fuvarozó 
vállalatoknak az a felfogása, 

a rakodásnál igen gyakori helyezik a vasúti kocsik pia-
munkaerőhiány is erre sür- tójára, 
geti őket 

Mindinkább felismerik a 
rakodásgépesítés, a modern 
technika alkalmazásának je- ^ ' k e r ^ T - b o g y fejleszteni kel a rakó-

Számos jó példa mutatja; 

lentőségét. Nem kell külön 
hangsúlyozni, hogy ebben ls 
a közlekedési vállalatok a 
legérdekltebbek: nekik a 
legkülönbözőbb méretű, ter-
mészetű, csomagolású és sú-
lyú áruk mozgatását, szállí-
tását kell elvégezni. A ne-
héz fizikai munkát csökken-
teni, az egyre növekvő szál-
lítási feladatokat gazdaságo-
san megoldani csak az élen-

ben, a konténerekben szál-
lított küldeményekért se fi-

dólapos árukezelést, szélesí-
teni az olyan áruk körét, 

zessenek többet az üzletfelek, m e l y e k m o z g a t á a a a « r 4 r -
mint amibe a hagyományos tóstó1 a z értékesítésig gépi 
szállítás kerül. Az ankét e r ő v e l t ö r t e n h e t . A s z a l l l t ° -
résztvevői ugyanakkor el- tartályok előnyeinek ismére-
mondották azokat a nehéz-
ségeket is, melyek még gát-
jai a korszerű módszerek al- , , , , . . . . 
kalmazásának. Több válla- t e l j e s e b b . együttműködésre, 

tében érdemes ezek fokozot-
tabb alkalmazására is töre-
kedni. Mindehhez persze 

nem utolsósorban a most el-
kezdett párbeszéd elmélyült 

8. M. 

G. I. 

lat képviselői messzemenően 
. . . , ., _ . . . egyetértettek például a rakó- . , . ... . jaró techmka alkalmazasa- d ó s g é p e s í t é s f e j l e s z t é s é v e l > folytatására van szükség 
val, ki- és berakó berende- , ,, . ' ' , , , , „ . szeretnék az anyagmozgatas-zesek, gépek munkarafoga-
sóval lehetséges. 

Rakodólap és szállítótar-
tály — ez a két címszó jel-
lemzi talán legjobban a fej-
lesztés törekvéseit A cél: 
minél kevesebbszer kelljen 
rakni az árut, minél jobban 
lehessen kímélni. A szállí-
tótartályok — másszóval 
konténerek — előnyei isme-

.retesek; így az, hogy kivá-
lóan alkalmasak a több, ki-
sebb darabból álló teheráru-
küldemény elhelyezésére, 
messzemenő védelmet nyúj-
tanak sérülésekkel szemben. 
Sok kisebb konténer fut 
már a MÁV Szegedi Igazga-
tóságának vonalain is. 

A korszerű szállítástechni-
kái módszerek alkalmazása 
egész gazdaságunk érdeke. 
Igen célszerű kezdeménye-

Válaszol az illetékes 

A közvilágítási naptár 
Sötétek az esték rimimel községi tanácsok az áram-

közöltük Szabó István zá- dijat is. Nem jelenti azou-
kányszéki olvasónk panaszát, ban azt, hogy nem leh-t 
Közölte, hogy gyakran későn megváltoztatni a közvilágítás 
kapcsolják be a villanyt, Időtartamát, de erre ú j szer-
vagy korán kapcsolják ki az ződést kellene kötnie a za-
utcai közvilágítást. Válasz- kányszéki tanácsnak a DAV-
ként a Délmagyarországi val, s ez elsősorban a szár i-
Aramszolgáltató Vállalat üz- lát befolyásolja. A DÁV vé-' 
letigazgatósága leírja, köz- leménye szerint azonban 
világítási naptár szerint au- nem szükséges megváltoztat-
tomatikusan kapcsolják ki és nl ezt a gyújtási rendszert, 
be a közvilágítást. Ez a Igaz, hogy borús időben in-
gyújtási idő nemcsak Zá- dokolt lehet akár húsz-har-
kányszéken, hanem az egész mine perccel korábban is a 
országban érvényes, s aime- közvilágítást üzembe helye/.-
lyet minden hónapban beül- ni, azonban ez nem rend-
litanak. Eszerint fizetik a szeres igény. 

hogy a munkaruhák élettar-
tama tovább tartson. 

Ügy látszik, hogy az alu-
mínium fólia végérvénye-
sen bevonul a textiliparba és 
felhasználásának területe 
igen széles körű. Az űjsze-
gedi üzemben már elkészí-
tették a Csepel Autógyár ré-
szére azokat a ponyvaanya-
gokat, amelyeket pamutcér-
na láncú és kenderkóc vetü-
lékű, natúr és festett alumí-
nium impregnálással készí-
tettek Remélhetően beválik 
ez az újdonság is. hírnevet 
szerez a szegedi kenderfel-
dolgozó iparnak. 

dezem én, fisztett nemzettestvéreim, s feleljen 
ki-ki magyar lelkiismerete szerint: vajon miért 
éppen az én életemre, vitéz Csánkó András ve-
zérezredesnek, a Magyar Nemzetmentők Baj-
társi Köre elnökének életére törnek ellensége-
ink? A válasz nem lehet kétséges! Egy az is-
ten, egy a haza, egv a vá l a sz . . . 

24. 

Nem is vettem észre, hogy Terner ellépett 

a vezérezredes! rangra, líanem legfeljebb a szol-
gálaton kívüli vezérezredes címet használhatja. 
De ez csak apró, jelentéktelen szélhámosság, 
igaz, hogy többi csalásainak a l a p j a . . . 

Csánkó közbeordított: 
— Válogassa meg a kifejezéseit, uram.". ; 
Csánkó olyan vörös volt, mint a főtt rák. 
— Megválogatom a kifejezéseimet — folytatta 

Terner —. de az alföldi magyar földbirtokos 
mellölem. Csak azt láttam, hogy ott áll Csánkó módjára a nevén nevezem a dolgokat. Csánkó 

Térkép 
komputerrel 

As Alma-Ata-1 Geo-
fizpribor gyár konstruk-
tőrei eredeti térképé-
szeti segédeszközt szer-
kesztettek. A gyons szá-
mítógéppel összekapcsolt 
eszköz térkép, ábra vagy 
grafikon formájában 
azonnal nyomtatásban is 
megjeleníti a számító-
gép által feldolgozott 
adatokat Az „Atlas"-
nak elnevezett gép egy 
40X40 centiméteres mé-
retű térképet 25 perc 
alatt koszit el, míg ha-
sonló térkép elkészítésé-
hez eddig két szakem-
bernek összesen mintegy 
14 órai munkájára volt 
szűkség. 

Ideges voltam, de nem állhattam meg neve-
tés nélkül. A zsebkendőmmel akartam leplez-
ni, hogy kinevetem Csánkó urat. Ám de mielőtt 
meg a zsebembe nyúlhattam volna, két fiatal-
ember fogott közre, és csak akkor engedett a 
szorításuk, amikor látták, hogy mit veszek elő. 

Csánkó közben folytatta: 
— . . . Azért jöttem közétek, hogy felélesszem 

azt a szent lángot, amely elhamvasztja majd 
ellenségeinket. Üzenem nektek, hogy a helye-
men vagyok. Én büszkén számolhatok be arról, 
hogy nemcsak az egész világ nemzeti érzelmű 
magyarságának bizalmát bírom, hanem a sza-
bad világ hivatalos köreinek bizalmát is. Az ál-
talam vezetett és a magyarság képviseletére 
egyedül hivatott mozgalom, a Magyar Nemzet-
mentők Bajtársi Köre. élvezi a hivatalos ameri-
kai és más körök támogatását. Sajnos, akadnak 
az Idegenben élő magyarok között olyanok, akik 
azt állítják, hogy köztem és a nyugati országok 
hivatalos körei között ellentétek támadtak, és 
hogy ezek az általam igen tisztelt szemé-
lyek másokat támogatnak. K i , kell jelentenem 
erről a helyről, hogy mindez nem egyéb aljas 
rágalomnál' Csattanós választ adnak ezeknek a 
mai Czilleieknek azok az események, amelyek 
éppen a legutóbbi napokbán foglalkoztatják 
nemcsak a magyarságot, hanem a legszélesebb 
körű nemzetközi közvéleményt is. Mint tudva-
levő. merényletet készítettek elő ellenem. Kér-

mellett, és a szavába vág. Vörös volt. izzadt, de 
a hangja nyugodtan csengett: 

— Nos, Csánkó úr, majd én megadom a vá-
laszt! . . . 

Nánássy odaugrott, megragadta Terner kar-
ját, hogy elvonszolja, a teremben azonban né-
hányan felkiáltottak; 

— Halljuk Ternert! 
Csánkó tisztaban volt a közhangulattal, s 

jobbnak látta leinteni Nánássyt. Félhangosan 
odaszólt neki: 

— Hagyd. Tódor! 
Hangosan pedig azt mondta: 
— Készséggel meghallgatom Terner Gusz-

táv honfitársunkat, mint bárki mást is. Terner Ezeket én maradéktalanul a magyarság érde-
úr ugyan már eljátszotta azt a jogot, hogy ma- kében használtam fel! 

Andrásnak azért van szüksége a csalárdul bito-
rolt címre, hogy egy általa alapított, valójában 
nem létező szervezet élén a különböző jóhisze-
mű nyugati szervektől. jövedelmet húzzon. 
Ezért ő cserébe nem ad semmit, ha csak saját 
maga és cinkostársainak jólétét nem . . . 

— Arról beszélhetnénk, hogy ki honnan húz 
jövedelmet! — kiáltott közbe ezúttal Nánássy. 

— Ha azokra az összegekre céloz az általam 
egyáltalán nem nagyrabecsült közbeszóló, ame-
lyeket én a vasfüggöny mögötti országok sor-
sával foglalkozó bizonyos nyugati szervektől 
kaptam, kijelenthetem, hogy ezekkel az össze-
gekkel én az utolsó fillérig el tudok számolni. 

gyarnak nevezze magát, de én készséggel haj-
landó vagyok baráti jobbot nyújtani minden-
kinek, bármit cselekedett is ellanem a múlt-
ban, ha ezzel a magyarság ügyének szolgálha-
tok. Remélem, Terner úr, ezúttal bebizonyítja, 
hogy valamikor magyar tiszt volt! 

Terner nem reagált a sértésekre. 
— Uraim! — kezdte. — Magyar tiszt voltam, 

huszonkét esztendeig az esztergomi hadtest be-
esületbírósógának tagja, és mint a tiszti és tá-
bornoki becsület védelmezője, nem tűrhetem, 
hogy egyesek egykori rendfokozatukkal vissza-
élve, közönséges csalások és szélhámosságok so-
rozatát kövessék el. Azt mondtam: egykori 
rendfokozatukkal visszaélve! Mindenekelőtt fe-
lelősségem teljes tudatában, ünnepélyesen kije-
lentem, hogy Csánkó András nem tarthat igényt 

— Azért minősítették a CIÁ-nál megbízha-
tatlannak, és azért adták ki az út já t — röhögött 
Csánkó. 

— Nos. ezt a hibát a CIA valóban elkövette. 
De miért? Mert Csámkó és cinkosai félrevezették 
őket! De most nem erről van szó, hanem arról, 
hogy bizonyítékaim vannak: Csánkó és bandá-
ja az egész merényletet egyszerűen kiagyalta. 
Így akarták fontosabb színben feltüntetni ma-
gukat. És azzal sem törődtek, hogy hazugságaik-
kal bajba juttatnak egv száműzött magyar fia-
talt, egy igazi szabadságharcost, aki egyenesen 
a barikádokról jött el hozzánk, a szabad világ-
ba, hogy innen harcoljon tovább szent céljaink 
győzelméért. 

(Folytatjuk.) 


