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MegúlulA 
borvidékek 

Csopak, Somló, Bada-
csony, Balatonfüred, Sop-
ron, Ászár és Bársonyos 
borvidékeinek életében új 
korszakot nyitott az elmúlt 
ötéves terv: az olaszrizlin-
get mindenütt jellegzete-
sebb bort adó szőlőfajták 
váltottók fel. A 2000 hol-
don telepített borszőlő faj-
ták kőzött az első helyet a 
rizlingszilváni foglalju el 
600 holddal, ezt követi a 
zöldszllvánl, szürkebarát, 
majd a tramini. 

A következő években to-
vábbi 4000 holdon kell fel-
váltani a kiöregedett tőké-
ket. A mostani tervidőszak 
feladata lesz a neves bor-
vidékek szomszédságéból 
eltüntetni a direkttermő-
ket. 

Vállalattá alakul 
a városellátó szövetkezet 

Továbbra is részt vesznek az élelmiszer-ellátásban 
A gazdasági reform beve- Indítsanak, és végezetül tisz- zöldség és gyümölcs rend-

zetése óta kialakult kedvező tességes nyereséget realizál- szeres szállltasa pedig az el-
közgazdasúgi helyzet lehető- janak. A lakosság örömmel látás segítése mellett ked-
ségelt kihasználva, öt gazda- fogadta a megalakulás hírét, vező hatást váltott kl a napi 
sági egység — a szegedi Fel- megelégedéssel nyugtázta az árak alakulására ls. 
szabadulás Tsz, a tápéi Ti- egymás utón megnyíló és Az első évek nehézségein 
szatáj Tsz, a balástyal Móra szép áruválasztékot kínáló túlhaladva, 1069-ben és 1970-
Ferenc Tsz, a Szegedi Afész üzleteket. Több mint három- ben már számottevő nyere-
és a Szegedi Pincegazdaság éves működésé során a Vá- séggel zárták az évet. Ennél 
— létrehozta a Városellátó rosellétó Szövetkezet kivívta is többet jelent azonban, 
Szövetkezetet. Az alapítókat vevőközönségének elismeré- hogy kulturált kereskedelmi 
az a cél vezérelte, hogy Sze- sét. A kitűzött célnak meg- munkájukkal felsorakoztak 
ged lakosságának ellátásához felelően, valóban bővítette az az állami és szövetkezeti ke-
új árualapokkal járuljanak árualapot, a téeszek gazda- reskedelem mellé. Kialakult 
hozzá, s más kereskedelmi ságalból kikerülő friss ser- állandó vásárlóközönségük, 
szervekkel — ha szerény ke- téshús és húskészítmények Az elmúlt évben nehézsé-
retek között ls — versenyt növelték a kínálatot. A friss gek támadtak e fiatal szö-

vetkezet működése körül. A 

Gazdagodó magyar—szovjet 
mezőgazdasági együttműködés 
Dimény Imre mezőgazda- Gabunubetttkarító gépeink- gyiar mezőgazdaság előtt leg-

ságl és élelmezésügyi ml- nek csaknem 100 százaléka fŐLb feladatként a bei terJe-
ni szter, aki részt vesz a ma- szovjet gyártmányú és eze- sítés áll, előtérbe kerül a 
gyúr—szovjet gazdasági és ket is nagy hatékonysággal munkatermelékenység növe-
tudományos-műszaki együtt- alkalmazza a magyar mező- lése, a minőség emelése, a 
működési kormányközi bl- gazdaság. hatékonyság fokozása, s ez 
zottság 10. ülésszakán, a ma- Dimény Imre hangsúlyoz- még inkább a műszaki fej-
gyar—szovjet mezőgazdasági ta, hogy az együttműködés- lesztósre helyezi a hang-
együttműködésről nyilátko- ben továbbra ls fontos sze- súlyt. Ennek íigyelembevéte-
aott csütörtökön a moszkvai repet töltenek be a növény- lével kell gondolkodnunk a 
mar r tudósítóknak. termesztés vonatkozásában jövőben a még hatékonyabb 

Elmondotta, mind Macke- a vetfirrvagszál Utánok, az ál- együttműködés kialakítása 
vics szovjet mezőgazdasági lattenyésztés terén pedig a 
miniszterrel folytatott meg- szaporítóanyag-szállítások, 
beszélésein. mind pedig a Ugyanakkor felhívta a fi-
kormányközl bizottság ple- gyeimet arra. hogy a követ-
náris ülésein mindkét fél kező időszakban mind a 
arról adhatott számot, hogy szovjet, mind pedig a ma-
az utóbbi esztendőkben a két 

ról. Ez azt jelenti, hogy az 
együttműködést az agrotech-
nikán túl az ipari háttér 
megteremtésére kell kon-
centrálnunk. 

ország közötti mezőgazdasá-
gi együttműködés eredmé-
nyesen fejlődött és jól szol-
gálta mindkét ország mező-
gazdaságának fejlődését. 

Dimény tmre aláhúzta, 
hogy jó volt az együttmű-
ködés a két ország mező-
gazdasági minisztériuma kö-
zött is. Ez az együttműködés 
felölelte a mezőgazdaság 
valamennyi területét, de 
zömmel az agrotechnika, a 
zootechrilka körében maradt 
és a mezőgazdaság vala-
mennyi folyamatát, továbbá 
a mezőgazdaság műszaki-
anyagi ellátását kevéssé 
érintette. Mindamellett így 
is jelentős eredményeiket ho-
zott. különösen a magyar 
növénytermesztésben. Ennek 
eredményeképpen oldottuk 
meg a gabonaproblémát a 
harmadik ötéves terv idején. 
Hiszen ismeretes, hoev ke-
nyérgabona vetésterületünk 
60 százalékán szovjet fajtát, 
a Bezosztája—1-et termeszt-
jük naevon jó eredménnyel. 

Képernyő 

MI ÚJSÁG? 
Ezzel a mindennapi, sőt érdekesebb, mint a maga 

mindenórai kérdéssel kopog- természetes környezetében 
tat be ezután Balogh Má- megmutatkozó „utca enibe-
ria. a televízió egyre ked- re". Ez a „Mi ttjság?"-mtí-
veltebb, s egyre gondolkod- sor most e típus íelsorakoz-
tatóbb műsoralt készítő ri- tato fórumának Ígérkezik — 
portere különböző csalóól kívánjuk, hogy az ls marad-

jon otthonok ajtuián. Bekopog-
tat, s elbeszélteti, hogy mi-
képpen élnek itt. s mik az 
öröm meg a gond okai ... .... 

amott. Jelentéseket készít i?.,:, Ü,* a 

kezdődő, mér javában tar-

Ugyancsak szerdán este 
Thomas Mann 

Lujzi című novelláiéból ké-
tó. s végéhez közeledő éle- tévéfilmet. Őszintén 

mondva: erősen féltünk Szendrő József megszokott tekről... 
Szerdán kora este sugá- . . . . . . . . . , 

rozták a „Mi újság .'"-műsor kabarefogésaito • " „m°«t 
első részét, s mindjárt a ° 8 z l n t a n b " vallant. 
néző kedvére sugározták. 
Amilyen egyszerű. olyan 
tartalmas volt a közvetítés-
re szánt hűsz perc: a be-
mutatásra kiválasztott nagv 
család — mert hiszen három 
nemzedéket láttunk-hrúlot-
tunk. két-két taggal — a 
nézők közeli és kedves is-
merőse lett: mindent, meg-
tudtunk róla. ami megha-
tározza csendes. egyszerű, 
de kiegyensúlyozottsága mi-
att annyira 
életüket. 

Egyszerre két villát 
építtetett 

Bíróság eló kerül a gyógy-
szerekkel mampuióló otvoe 

A Komárom megyei fő- amit az egyik termelőszovet-
ügyészség védlrutot nyújtott kezetben „megspórolt", azt 
be dr. Szentirnwi István, eladta u másikban. Az or-
volt komáromi járási főál- Vosl naplókban olyan meny-
latorvos ellen, aki súlyos nylségű gyógyszerek árát is 
visszaéléseket követett el, s felvette, aminek adagolása 
ezzel nagy károkat okozott gyakorlatilag szinte lehetet-
a társadalmi tulajdonban. len. Ha a naplókban rögzí-

Az 90 éves orvos a szőnyi tett és a gazdaságok által 
és a mocsai termelőszövet- kifizetett gyógyszereket az 
kezetek állatállományát ke- orvos valóban felhasználta 
zelte, s mindkét gazdaság- volna, azzal károkat okozott 
ban ellátta a hatósági állat- volna az állatállományban, 
orvosi teendőket ls. Ez utób- A gyógyszer-manipulációk-
bira alapozta üzelmeit. A kai szerzett pénz azonban 
vádirat szerint kétszer is ér- nem fedezte az orvos Igé-
tékesítette a gyógyszereket, nyelt, aki egyszerre két vil-

lát építtetett. Széles körű Is-
meretségét, s a vele szemben 
táplált bizalmat is Illetékte-
len kedvezmények megszer-
zésére használta fel. Szentir-
mai üzelmelnek a megyei 
népi ellenőrzési bizottság 
vizsgálata, illetve feljelen-
tése vetett véget. 

A szakértők bevonásával 
lefolytatott részletes, körül-
tekintő bizonyítási eljárás 
alapján az ügyészség a tár-
sadalmi tulajdonban különö-
sen nagy kárt okozó sikkasz-
tás, csalás, valamint folyta-
tólagosan elkövetett hivatqll 
működéssel kapcsolatos hi-
vatali előny követelése miatt 
emeltek vádat dr. Szentirmai 
István ellen. A vádlott által 
okozott kár meghaladja a 
200 000 forintot. A kár nagy-
sága, az ügy társadalmi ve-
szélyessége miatt — a Leg-
felsőbb Ügyészség állásfog-
lalása szerint — a bűnügye' 
első fokon az esztergomi 
megyei bíróság tárgynlla 
Dr. Szentirmal előzetes le-
tartóztatásban vária a bün-
tetőjogi eljárás lefolytatását hogy szép diadalt aratott a 

magyar színjátszás Böffen 
Tóbiása önmaga felett. 
Visszafogott volt. szemér- j 
mes megríkató. 

Csak egy dolgot nehéz 
megérteni. Azt. hogy ezt u I 
szépre, jóra sikeredett Luj- I 
zlt ugyanaz a Szőnyi G. | 
•Sándor rendezte, aki nem-
rég a Nagylegények két 
minidrámának szánt hogyis-
hívjékjával a nézőket úgy 

rokonszenves elkeserítette. Igaz. hogy most 
Thomas Mann szolgáltatta 

megjelent új jogszabályok 
tovább nem teszik lehetővé 
működésük szövetkezeti for-
máját. Válaszút elé kerültek 
tehát: keressenek-e új meg-
oldást a törvény adta kere-
tek között, vagy felszámolva 
a vállalkozást, megszüntes-
sék ez Irányú együttműködé-
süket? Ez utóbbi azonban 
űrt hagyott volna az ellátási 
hálózatban, aminek negatív 
politikai és gazdasági hatá-
sát az együttműködő szerve-
zetek vezetői ls felismerték. 

A napokban megtartott 
közgyűlés végleges választ 
adott, illetve megfelelő meg-
oldást dolgozott ki: az idén 
közös vállalattá alakulnak 
át. A vállalkozásban részt 
vevő szervek vezetői —• 8 
társadalmi igényeknek meg-
felelően — vállalják a közös 
tevékenység új formáját, így 
kívánnak hozzájárulni az 
élelmiszer- és gyümölcsellá-
tás javításához. 

A közös vállalat létreho-
zása azt jelenti, hogy meg-
válnak a szövetkezeti moz-
galomtól, attól a közösség-
től, ahol első lépéseiket tet-
ték, ahol a közös munkával 
járó gondok megoldásához 
támogatást kaptak. Ezért az 
átalakulást kimondó közgyű-
lésen elismeréssel szóltak a 
MÉSZÖV munkájáról, annak 
segítőkészségéről. 

n r . V. D . 

Emberek és gépek 
Az élet kényszeríti a vál- lem növelésének legjobb 

lalatokat, hogy olyan kor- eszközei. A technika dlk-
szerű termelőberendezése- tálta munkafegyelembe, az 
ket keressenek és találja- óraműpontossággal egy-
nak, amely az egyre job- máshoz kapcsolódó gépek-
ban hiányzó munkáskezet be, a másodpercre mozduló 
pótolja. automata továbbítószalagba 

A leggyakoribb érv, ami- — nem lehet már „bele-
vei a műszaki fejlesztést programozni" a lottózást, a 
„aládúcolják", hogy kevés kedvenc csapat témájának 
a munkáskéz. Azzal sem megvitatását, a sértődöttsé-
lehet vitatkozni, hogy egy- get a művezetővel, az ott-
egy gyárunk szinte csak honi „összekoccanás" miatti 
pénzügyi lasszóval — azaz rossz hangulatot. A techni-
a fizetési ráígérgetések ka önmaga a legjobb fe 
módszerével — képes fel- gyelmező erő. Előírja : 
adatának végrehajtásához tempót, és nem tűri meg 
megfelelő szakembereket büntetlenül, hogy attól el-
szerezni. De beszéljünk térjenek, 
legalább ilyen őszintén a Nem feledkezhetünk meg 
modernizálásra ösztönző arról sem, hogy a korszerű 
másik tényezőről is: nem termelőberendezések mun-
árt tudomásul venni, hogy kába fogása nem egysze 
jelenleg — átlagbér ide, rűen csak a gazdaságosabb 
pénzügyi megkötöttség oda termelést teszi lehetővé, 
— a jó szakembereket, nem csupán a hiányzó mun-
vagy a keresett szakmák káskezek pótlására szolgál, 
képviselőit nem kis mér- hanem nagyon sokat vál-
tékben éppen a kiemelt toztat az emberek eddigi 
bérrel lehet tartósan a gyá- élet- és munkakörülmé-
rakhoz kötni. A klemelke- nyein. gondolkodásának, 
dő szaktudást, a szorgal- magatartásának kultúrá-
mat, a tapasztalatot, a meg- ján ls. 
bízhatóságot a vállalatok- A széntüzelés megszűn-
nek jól és egyre jobban tetése, a nehéz fizikai mun-
meg kell fizetniük. Vagyis ka átengedése a gépeknek, 
a végzett munka arányá- a jobb üzemi közérzet is 
ban kerüljön a borítékba a természetes velejárója kell 
pénz is ! . . . Úgyhogy ma hogy legyen a modernizá-
már annyival többe kerül lódásnak. 
a jó munkaerő, hogy igenis Azért fontos átgondolni 
érdemes mérlegelni — az mindezt, mert iparunk egy-
öt helyettesítő drága gép re több új gépet vásárol, a 
vásárlását, és beszüntetni a vállalatok vezetői azonban 
munkásokért való állandó enne]; csak a műszakl-gaz-
szuladgálást. Viszont azzal dasági oldaláról beszélnek 
is számolni kell, hogy az általában, és a forintot szá-
új technika — ha nem is molva. mérlegelnek. Nem 
mindig többet, de — mást kell hangsúlyozni, mennyi-
vár el az őt Irányító mun- re fontos a korszerűségnek 
kástól. Kialakult, vagy ki- ez a követelménye. De más -
alakulóban van a gyárak- ról ls szó vanl A mellette 
ban olyan szakmunkásré- dolgozó emberről, azokról 
teg, akiken az uutomata- is, akik alkalmazkodásától 
gépek, a nagy tudású be- és alkalmasságától, közér 
rendezések kihasználása, zetétől és lelkesedésétől 
teljesítőképessége múlik 1 függ legtöbbször a drága 

Sok-sok tapasztalat Iga- gépek sorsa, gazdasági ho 
zolja, hogy a korszerű be-
rendezések: a munkaíegye-

zama, műszaki képessége. 
Bán János 

Kitörés 

Gyár épül a Mecsekalján 

Oly sokszor leírták — le- a z irodalmi nyersanyagot... 
htuk — már hogy nincs A. L. 

Pécs déli ipari övezetében gel épített 
új gyár építését kezdte meg mecsekaljai 
n Baranya megyei Állami cselt, ahol 
Építőipari Vállalat Megbi- gyedszázad 
sója a Budapesti Mechanl- a nehézipar fejlődött. a 
kai Laboratórium Híradás- zömében nőket foglakozta-
technikai Kísérleti Vá'lalat, tó új üzem kedvezően ala-
260 millió forintos költség- kítja a város iparszerkezetét. 

Nyilvánvaló, hogy a sze-vérén és eredeti alkotás. Sőt. azonban szerencsére nem 
gedi filmbarátok ls túljutot- nemcsak eredeti, hanem méricskél, nem centizget, 
tak már a mozinézésnek valószínűleg az eddigi leg- h a n e m fiatalember pú-
azorja kezdeti «.kezdeteges jobban sikerült Bacso-film l y a k e z d é s é n e k t ü k l . é b e n M 
allapotán. amely a sikert Meg akkor is az, ha ne- - , .. . 
egyenlőnek tartotta a prob- meiv mozzanatában viíara emberi hitelességre ügyelve 
lémátlansággal. Volt idő, készteti a nézőt és a kri- mutatja be ezeket a konfllk-
amikor ez a két dolog egy- tlkust. Bizonyos mesterkélt- tusokat. 
^ o r o l k « f L n é l k » M U íé<? "Syanls annak ellenére A fiatalember, aki ennek 
hittek, az a jó film, amelyik , , » - , _ _ , , , 
lezárja, s nem megnyitja a 18 érződik a filmen, hogy az a filmdrámának a hőse, kl 
lehetőségeket. Ma mér ezen egész hiteles és meggyőző akar törni saját életének ke-
az állapoton nemcsak a Ez a mesterkéltség két pont- rétéiből, előbb . nősülni, ké-
filmművészet. hanem a kö- b a n foglalható össze: az sőbb disszidálni szándéko-
zönség is túllépett. Az al- egyik a karakterek bizonyos zlk, majd úgy látszik, meg-
kötők, a forgatókönyvírók és sematikus rajza, a másik a találja helyét a vállalat 
a rendezők építhetnek erre színes technika követikezté- komputer-labortóriurnában, 
a túllépésre, mint ahogy ben előállott emelkedettség Illetve saját igazgatója lá-
Bacsó Péter új filmje, a Ki- Zsombolyai János képel kis- nyának oldalán. Mindezek 
törés is erre építve készült. sé Idealizáltak, túlságosan a kísérletek azonban kudar-

Mint a rendező eddigi dekoratívak; a mai magyar cot vallanak egyrészt a fiú 
filmjei, ez ls az ifjúság köré- valóság városrészekben, há- h'bálából, másrészt azért, 
ben Játszódik, az ifjúság zakban, lakásokban, búto- mert a környezet ellenállása 
problémáinak tükrében tokban, üzemi épületekben, e célok megvalósítását meg-
láttatja az egész társadal- sajnos, jóval szürkébb és akadályozza. Ez a környezet 
mat, a társadalom fejlődésé- rendezetlenebb, mint ebben _ Illetőleg e környezet leg-
nek problémáit. A cselek- a filmben. tipikusabb képviselői - az 
mény bizonyos motívumai Ez azonban alig zavarja a egyéni érdekeket, saját egyé-
ebben nz új filmben utalnak dráma sodrására ügyelő né- n I érdeküket tartják min-
a rendező régebbi filmjeire f ^ a n ^ s z f i f e t t T ^ « előbbvalónak. s van 
— Ilyen például a disszida- s á g hátterében a mai életnek annyi erejük, hogy ezt a fia-
lás kísérlete —, de azért ez egyik Jellemző drámája zaj- talemberrel, Illetőleg azok-
a film teljes egészében szu- Uk le. A film cselekménye kai szemben. akik ennél 

és problematikája kétirá- magasabb társadalmi érdek 
nyú: egyrészt az ifjúság pá- érvényesítéséért cseleksze-
lyakezdésének problémáit nek, diadalra vigyék, 
vizsgálja, másrészt doku- A film főszereplői: Oszter 
mentumokut mutat be abból Sándor a fiatalember, a sze-
a harcból, amelyik a gazda- gedi leányt József és a haj-
sági élet. (i termelés Juvitá- dani szegedi Hőaye Zsuzsa, 
sát és hatékonyabbá tételét valamint a komnuteves-köz-
célozzu. Mindkettő tényleges aazdász. Liska Tibor. nkl 
problémája mai életünknek; kitűnően játszik ugyan, de 
természetesen vitatkozni le- nem színész, civil: a való-
het azon. högy melyik meny- ságban is közgazdász, 
nyire jellemzően. A film ö. U 

gyáregységet a 
városban. Pé-
nz elmúlt ne-
alatt túlsúlyban 


