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Megjelenik hétfő kivéte-
lével mindennap, hétköz-

nap 8. vasárnap 12 
oldalon. 
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Ma, szerdán megkezdődik az országgyű-
lés őszi — idei negyedik — ülésszaka. Az 
elmúlt napokban lezajlott állandó bizott-
sági tanácskozások vitái a r ra utalnak, 
hogy ezúttal két nagy fontosságú előter-
jesztés, a népgazdaság negyedik ötéves 
terve, illetve a választójogi törvény mó-
dosításáról szóló törvényjavaslat kerül a 
képviselők plénuma elé. 

A népgazdaság következő ötesztendős 
programjával kapcsolatos nyolc előkészítő 
bizottsági ülésen száznál több képviselő és 
sok meghívott szakember fej tet te ki véle-
ményét a tervjavaslatról. Az idén — első 
ízben az országgyűlés történetében — az 
ötéves terv összeállítói már hónapokkal a 
napirendre tűzés előtt megtanácskozták a 
terv- és költségvetési bizottsággal a for-
málódó törvényjavaslat főbb vonásait. A 
parlamenti élet demokratizmusát szélesí-
tő ú j módszerekkel lehetővé vált, hogy a 
képviselők már akkor hozzáfűzhessék ész-

revételeiket a tervhez, amikor annak még 
csak főbb arányait, az egyes ágazatok 
fejlesztésének vázlatos terveit vetették 
papírra az illetékesek. Az Országos Terv-
hivatal részletes elemző munkaanyagokat 
állított össze a képviselők számára. A bi-
zottsági tagok egyöntetű állásfoglalása: a 
népgazdaság negyedik ötéves tervéről 
szóló törvényjavaslat gondos, megalapo-
zott munka. 

A választójogi törvény módosításáról 
szóló javaslat szintén széles körű vita-, 
tanácskozássorozat után kerül a Ház asz-
talára. A képviselők az előzetes bizottsági 
tárgyalásokon azt hangsúlyozták, hogy a 
tervezett módosítások erősítik a választá-
sok demokratikus vonásait. Nagyobb lehe-
tőséget biztosítanak több jelölt indulására 
s összehangolják a választójogi szabályo-
kat a tanácsok most kialakulóban levő ú j 
szervezetével. 

Egy még üres, kettő már hűt 
Hűtőházról hűtőházra Szeged környékén 

Három hatalmas hűtőtáro-
ló épült a szegedi járásban a 
közelmúltban. Külön törté-
nete van mindegyiknek. 

Az ásotthalmi Szabadság-
harcos Termelőszövetkezet 
négv szakszövetkezettel. a 
Petőfivel, az Alkotmánnyal, 
az Aranykalásszal és az 
Egyetértéssel, meg egy jól 
szervezett állami támogatás-
sal társult, hogy fölépítse 
hűtőházát 3 és fél millióért. 
•Áprilisban megtörtént a mű-
szaki próba, átadás-átvétel, 
próbahűtés. de azóta egy-
folytában üres. Szőlőt ter-
veztek bele és almát, de az 
Idei szőlő gyorsan romlik, al-
ma is kevés terem és szin-
tén romlik, Hirdették, kí-
nálják. hátha igénybe ven-
né valaki legalább rak tá r -
nak. Az az egy biztos, hogy 
ilyen nagy létesítmény sok-
ba kerül, és akkor is pénzt1 

eszik, ha az égvilágon sem-
mire nem használják. A 
közös vállalkozásból, úgy tű-
nik. kimaradt a közös előre-
látás. A másik két hűtőház-
nál előrébb járnak már. 

Zákányszéken is közös vál-
lalkozásból született a 120 
vagonos hűtőraktár. Negyed-
éves késéssel készült el ta-
valy, szeptember helyett 
decemberben, de mintha 
megbánta volna ezt a „siet-
séget" is, szilveszterkor ösz-
sze is rogyott egyik része. 
Huzavona jobbra-balra, ú j -
ra állt az épület — bár a 
hét elején még azt vizsgál-
ták, hol csorog be a víz, ha 
esik az eső. A lényeg az, 
hogy 40 mázsa őszibarackot 
már be is raktak hűteni. Ta-
pasztalatuk nincsen még, a 
szakkönyv egyhónapos táro-
lási időt mond, de egy ú j 
eljárással, a vegyszeres ke-
zeléssel kombinálva talán 
több is lehet — mondják az 
érdekeltek. Almából akarnak 
sokat eltenni a tavaszi hó-
napokra. a közösből is, a 
háztáji gazdaságokból is, de 
hoznak a szatymaziak is. Itt 
is hirdettek, jelentkezett a 
húsipar is, a Konkórdia szö-
vetkezeti vállalkozás például 
20 vagon gesztenyemasszát 
akar itt hűteni. Természe-
tesen nem azért építette ezt 
a hatalmas tárolót négy szö-
vetkezet, a Homokkultúra, a 
Május 1.. a rúzsai Napsugár 
és Szivárvány, hogy mások-

nak hűtsön elsősorban, de 
amíg gyümölcstáblái termőre 
fordulnak, célszerű, gazda-
ságos megoldás ez is. 

A Haladás Tsz egymaga 
építette fel 50 százalékos ál-
lami támogatással, de saját 
építöbrigádjávai, szintén 120 
vagonos tárolóját. Egy éve 
hűtenek benne — megállás 
nélkül. Tavaly szőlőt, a lmát 
raktak bele, és a MÉK-kel 
összefogva vöröshagymát is. 
Lehet, hogy ez a kapcsolat 
továbbra is megmarad, sőt a 
szalámigyárnak is adtak 
bérbe helyet, de ők saját 
termékeikre gondolnak első-
sorban, vagy olyan vállalko-
zásokra ami többet hozhat, 

Kádár János, az MSZMP 
KB első titkára. Losonczi 
Pál, az Elnöki Tanács elnö-
ke, Fock Jenő, a Miniszter-
tanács elnöke és Péter Já-
nos külügyminiszter kedden 
látogatást, tett az Egyesült 
Arab Köztársaság budapesti 
nagykövetségén és részvétét 
nyilvánította Gamal Abdel 
Nasszer, az EAK elnöke, 
miniszterelnöke, az Arab 
Szocialista Unió elnöke el-
hunyta alkalmából. 

Kádár János Losonczi Pál 
és Fock Jenő részvéttávira-
tot küldött Anvar El Sadat-
nak, az Egyesült Arab Köz-
társaság ügyvezető elnöké-
nek, az Arab Szocialista 
Unió legfelsőbb végrehajtó 
bizottsága tagjónak. „A ki-
váló államférfi halálával 
felmérhetetlen veszteség ér-
te az egyiptomi népet, az 
arab nemzetet, az egész ha-
ladó emberiséget" — hang-
zik többek között a távirat, 
amely így fejeződik be: „Az 
egész magyar nép és a ma-
gunk nevében kérjük. fo-
gadják legmélyebb együttér-

mint a bérleti díj. J ó r r á s k ú t 
a krumplitermesztés hazája 
lett. Júliusban fölszedtek egy 
csomó újkrumplit , de nem 
fogyott el. Sebaj, ott a hűtő-
ház! Most adták piacra az 
utolsót. 

Télre 40 vagon almát is tá-
rolnak majd, és valószínű, 
ugyanannyi szőlőt decembe-
rig. Tavaly is megérte, pedig 
tavaly jó termés volt, remél-
hető. hogy az idén sem fizet-
nek rá. Mivel a főkönyvelő 
mondja ezeket a szavakat, 
tegyük hozzá azt is, hogy 
számítása szerint 5—6 év 
alatt megtérül a hűtőház 
teljes költsége. 

H. D. 

M a g y a r -
indiai 

együttműködés 
• A napokban Budapesten 
parafálták és a tervek sze-
rint novemberben az indiai 
külkereskedelmi miniszter 
magyarországi látogatásakor 
í r ják alá az ú j ötéves, hosz-
szú lejáratú magyar—indiai 
kereskedelmi és fizetési meg-
állapodást, amely az 1970. 
végéig érvényben levő hosz-
szú lejáratú megállapodás 
helyébe lép. 

Losonczi Pálnak, az Elnö-
ki Tanács elnökének múlt 
évi látogatása alkalmával 
folytatott tárgyalások a gaz-
dasági kapcsolatok szélesíté-
sét szolgáló ú j hosszú lejára-
tú szerződés létrehozását 
nagy mértékben elősegítet-
ték. A magas szintű tárgya-
lásokon kialakult egyetértés 
lehetőséget nyúj t arra, hogy 
az árucsere-forgalom, a 
technikai és a tudományos 
együttműködés tovább bő-
vüljön. Már a látogatást kö-
vető hónapokban meggyor-
sultak a tárgyalások néhány 
gépipari export-import és 
gyártási, műszaki együtt-
működés kibontakoztatásá-
ra. Rövidesen magyar dele-
gáció utazik Indiába, hogy 
az ipari-műszaki együttmű-
ködés konkrét módjai t meg-
jelölje. 

Nevelésügyi 
tanácskozás 
Tegnap folytatta tanácsko-

zásait az V. nevelésügyi 
kongresszus. Öt különböző 
szekcióban, öt témához kap-
csolódva vitatták meg a ne-
velésügy egyes részproblé-
máit. A küldöttek előre je-
lezték, hogy melyik munka-
bizottságban kívánnak részt 
venni, de természetesen bár-
melyik küldött bármelyik 
ülésszakot látogathatja. 

Holnap temelik Nasszer 
elnököt 

Kádét János és Fock Janó 
rész vét tá vita ta — Magyar párt-

ás állami delegáció utazik Kairóba 
zésünk kifejezését. Bizto-
sí thatjuk önöket, hogv a Ma-
gyar Népköztársaság dolgozói 
az Egyesült Arab Köztársa-
ság népe mellett állnak. Szi-
lárd meggyőződésünk, hogy 
az arab nemzet — Nasszer 
elnök tevékenységének szel-
lemében — biztosan halad 
előre igazságos ügyériek győ-
zelmei felé." 

Kállai Gyula, az ország-
gyűlés elnöke dr. Labib 
Shoukein, az EAK nemzet-
gyűlése elnökének, Péter 
János külügyminiszter pe-
dig Mahmoud Riadnak, az 
EAK külügyminiszterének 
küldött részvéttáviratot. 

Gamal Abdel Nasszer te-
metési gyászszertartására 
magyar párt- és állami dele-
gáció utazik Kairóba Lo-
sonczi Pálnak, az Elnöki Ta-
nács elnökének vezetésével. 
A delegáció tagjai: Czinege 
Lajos honvédelmi miniszter 
és dr. Randé Jenő, hazánk 
kairói nagykövete. 

A szovjet párt- és állami 
küldöttség. élén Alekszej 
Kosziginnel, a Szovjetunió 

Minisztertanácsának elnöké-
vel kedden Kairóba érkezett, 
hogy részt vegyen Nasszer 
temetésén. A szovjet kül-
döttség tagjai: Matvej Za-
harov marsall, a Szovjetunió 
honvédelmi miniszterének el-
ső helyettese, Vlagyimir VI-
nogradov külügyminiszter-
helyettes, Pjotr Lascsenko 
hadseregtábornok, Vaszilij 
Okunvev vezérezredes. A 
küldöttséghez tartozik V. 
Poljakóv, a Szovjetunió ide-
iglenes kairói ügyvivője is. 

A szovjet vendégeket meg-
érkezésükkor Anvar Sza-
dat ügyvivő egyiptomi el-
nök üdvözölte. 

Az egyiptomi vezetők ked-
den délelőtt a Kubbeh-palo-
tában rendkívüli ülést tar-
tottak. A tanácskozást An-
var Szadat vezette, aki az 
alkotmány értelmében 60 
napig ideiglenes elnöke 
Egyiptomnak. A Reuter sze-
rint Nasszer elnök csütör-
tökre tervezett temetésének 
előkészületeiről és az EAK 

(Folytatás a 2. oldalon.) -i 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

Tarján! reggelek 
A reggel mindenütt egyforma. Ásüások, nagy. nyújtó-

zások, reggeli. Aztán szétszéled a család: munkába, ' óvo-
dába, iskolába. Van. aki piacra megy. Tarjánban ez nincs 
is messze, ott árulják az aranyló körtét, a piros almát, a 
csábító illatú szölöt a modern házak előtti járdán. Ha 
már máshol nem lehet. A piacosoktól meg már csak né-
hány lépés, és megvan a napi olvasnivaló is. Ki mond-
hatná hát, hogy nem összkomfortos ez a Tarján? Már 
slágere is van: hétre ma várom a víztoronynál. S ' hogy 
miért ott?. Mert arra van a virágpavilon, ahol már 'talál-
kozás után is lehet figyelmeztetni a feledékeny udvarlót 
kötelességeire. « 

A téma az utcán hever. Nylonpapiron. A kis háziasz-
szony gondokba merülve töpreng: elég higiénikus ez így? 

Aki a piacon nem talált kedvére való virágot, kap a pa-
vilonban, Egyre barátságtalanabb az idő", hát legalább 

bent legyen barátságos az otthon 

Egy népszerű ember, a borzongató őszi reggelek hőse: 
az újságos néni. Az ő várva várt pavilonja még késik, 

S már hiába süt a nap, ő érzi legjobban, ősz van 
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