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Minisztériumi tájékoztató 

Fellendültaz állattenyésztés 
Jó min őség ii a kenyérgabona 

(Kiküldött munkatársunk-
tól.) Több fontos bejelentést 
tett tegnap Budapesten ta r -
tott saj tótájékoztatóján Ka-
zareczki Kálmán mezőgaz-
dasági- és élelmezésügyi mi-
niszterhelyettes. Áttekintet-
te az élelmiszergazdaság ne-
gyedik ötéves tervének alap-
vető célkitűzése — az állat-
tenyésztés eddiginél gyorsabb 
ütemű fejlesztése — érdeké-
ben tett intézkedések eddi-
gi eredményeit és megálla-
pította, hogy a sertéstenyész-
tés — és kisebb mértékben 
a baromfitenyésztés — eddig 
a tervezettnél jobban fejlő-
dött. 

Több sertéshús 
Az elmúlt év második fe-

létől soha nem tapasztalt in-
tenzitással növekedett ser-
tésállományunk. A többletet 
a kedvező felvásárlási kö-
rülményekre érzékenyen 
reagáló háztáj i és egyéni 
gazdaságok adták, a nagy-
üzemi termelés ugyanakkor a 
tervezett ütemben fejlődik. A 
több mint 250 épülő telep 
évenként 2.3 millió hízott 
sertést bocsát ki a tervidő-
szak végén, de e telepek fe-
le már termel. Á kisüzemi 
tenyésztés örvendetes emel-
kedése nemcsak a kedvező 
intézkedések eredménye, 
tudnunk kell, hogy a sertés-
tenyésztés ciklikusságának 
most kimondottan szeren-
csés szakaszában, a ciklus 
tetőzésének időszakában vá-
g j u n k . Tenyésztők, kis- és 
nagyüzemek, felvásárlók és 
feldolgozók jól szervezett 
együttműködésére van szük-
ség, hogy a mostani kedve-
ző eredmények a későbbi 
években állandósuljanak. 

Idén 70—80 ezer tonna 
terven felüli sertéstöbblettel 
számolnak szakembereink. 
Az elképzelések sikeres meg-
valósítása esetén a terv ké-
sőbbi éveiben is számítha-
tunk a hazai ellátás folya-
matos és alapvetően fontos 
javítása mellett az export 
jelentős növekedésére. 

T í z é v v e l e z e l ő t t k o r m á n y -

program volt a baromfi te-
nyésztés nagyüzemi lehető-
ségeinek teljes kibontakozta-
tása. A termelés a tíz év 
alatt 7fi százalékkal emel-
kedett. és a baromfihús dön-
tő többségét — 78 százalé-
kát — hazai piacon értéke-
sítjük. Az USA után máso-
dik helyre kerül tünk ezzel 
a számmal a világ baromfi-
tenyésztő- és fogj'asztó or-
szágainak a l istáján. 

Tájékoztatójának második 
részében összefoglalta a mi-
niszterhelyettes a fehér je ta-
karmányok világpiaci á rá -
nak emelkedésével összefüg-
gő hazai változásokat. Az ál-
talános — 10—15 százalékos 
világpiaci áremelkedésen 
belül különösen nagymérték-
ben és tartósan emelkedett a 
te jpor ára. Ezt azelőtt rend-
kívül kedvező feltételek mel-
lett kaptuk — mondotta Ka-
zareczki Kálmán —, most 
viszont a r ra igyekszünk ösz-
tönözni a gazdaságokat, 
hogy más recepturakkal pó-
tolják — lehetőségük szerint 
— ezt a takarmányt . A je-
lentős áremelkedés — mától 
kezdve 84 százalékkal drá-
gább a tejpor — hátrányo-
san éreztetné hatását a nagy-
üzemi borjúnevelésben, ezért 
a többletköltségek kiegyert-
litésére megváltoztatták a 
borjúnevelés nagvuzemj ár-
támogatását : 2000 forintról 
2650-re emelkedik az árki-
egészítés. 

Sürgető 
a húsipar 
fejlesztése 

Az állatállomány terven 
felüli emelkedése sürgetővé 
tette a feldolgozó húsipar 
egyébként is meglevő kapa-
citáshiányának mihamarab-
bi megszüntetését. Az egy-
müszakos üzemek többségé-
nél nyúj tot t — vagy két mű-
szakra keil áttérni. Ösztö-
nözni kívánja az állam a 
gazdaságok közös vállalko-
zásában épülő kis- és kö-

zépüzemek — természetesen 
a korszerűség és higiéniai 
követelménvek maradéktalan 
betartásával — kapacitásá-
nak jobb kihasználását és 
ú j üzemek létesítését. Pá-
lyázati rendszer alapján ja-
nuár elsejétől 50 százalékos 
állami támogatássa! segítik a 
vágó- és feldolgozó üzemek 
építését. Hasonló kedvez-
ményt a ján lanak fel szintén 
január 1-től a takarmány-
keverő üzemek gazdaságon 
belüli, vagy kooperációval 
történő telepítése esetén is. 

Félidőben 
az aratás 

Az idei aratásról adott 
helyzetjelentéssel egészítette 
ki tá jékoztatóját a minisz-
terhelyettes. Tegnap estig a 
kalászos gabonáknak 40—45 
százalékát takarí tot ták be az 
országban. Az őszi árpa ara-
tását mindenütt befejezték, a 
búzának és rozsnak mintegy 
35—40 százalékát tudha t juk 
biztos helyen. A gabonák 
minősége kedvező, az eddig 
betakarított búza hektoliter-
sulva 80—84 kilogramm kö-
zött váltakozik az elmúlt évi 
75—76 kilogrammal szemben. 
Kedvező körülményként em-
lítette. hogy a betakarítási 
veszteségek lényegesen ki-
sebbek, mint a korábbi evek-
ben A napi tel jesítmények-
re kedvezően hat, hogy a 
termelőszövetkezetek és ál-
lami gazdaságok nagyobb ré-
sze a kombájnoknál is al-
kalmazza a csoportos üze-
meltetést, Meghibásodás ese-
tén sokkal könnyebb így az 
akadályok elhárítása. leg-
több esetben az együtt dol-
gozó kombájnvezetök ma-
guk is tudnak segíteni az 
előállt bajokon. Ennek is 
köszönhető, hogy a gabona-
kombájnok az ország egész 
területén zavartalanul üze-
melnek. A tarlók megmun-
kálása azonban nem tar t lé-
pést a gabona betakarítás 
ütemével — hallottuk a teg-
napi sajtótájékoztatón. 

H. D. 

Munkában 
a Lunohod—1 

A Lunohod—1 automa-
tikus berendezés — amely 
közel 8 hónapja tevékeny-
kedik a Holdon — kedden 
kilépett egy körülbelül 200 
méteres átmérőjű kráterből, 
és rövid utat tett nyugati 
i rányban, majd megállt egy 
sík területen nem messze 
egv másik krátertől. 

Szerdán, magyar idő sze-
rint 4 órától 5 óra 24 percig 
kapcsolatban voltak a Luno-
hoddal. Az összeköttetés ide-
jén panorámaképeket továb-
bított a Földre. Mérték to-
vábbá a ta la j vegyi összeté-
telét. 

Berendezések próbája 
a Szegedi Házgyárban 

Finiséhez érkezett a 120 
millió forintos költséggel 
épülő Szegedi Házgyár sze-
relése. A 18 000 négyzetmé-
teres nagycsarnokban és a 
szabadtéri üzemrészekben 

egymás után próbálják ki 
a jórészt szovjet gyártmá-
nyú berendezéseket. 

Az öntősablonokról egymás 
után kerülnek ki azok a kí-
sérleti panelek. amelyek 
„utódaiból" egész ú j város-
negyed alakul ma jd ki. elő-

ször Szegeden. A szegedi vá -
rosi tanács kívánságára m á r 
szerelésnél módosították a 
technológiát, s így 

az eredetileg tervezettnél 
— mint már jelentettük — 
nagyobb lakásokat készíte-
nek. 

A többlet nem is kevés; az 
ú j Szegedi Házgyárban ké-
szülő lakások az eredetileg 
tervezett 50,3 négyzetméter 
helyett 57,1 négyzetmétere-
sek lesznek. 

Tanszerek több mint 
másfél millió diáknak 

Famentes papír, százféle iskolatáska - Készül a PIERI, 
s jó lanszereilátásl ígér 

Helycserés időhúzás 
Nixon elnök, Rogers kül-

ügyminiszter és Henry Kis-
singer nemzetbiztonsági fő-
tanácsadó szerdán folytatta 
tanácskozásait, a San Cle-
mente-i „nyári Fehér Ház-
ban" a DIFK 7 pontos bé-
kejavaslatával kapcsolatban 
kialakítandó amerikai tár-
gyalási taktikáról. 

Ronald Ziegler, a Fehér 
Ház sajtószóvivője megerő-
sítette ugyan, hogy Nixon 
elnöknek „tudomása van" 
Dávid Bruce amerikai főde-
legátus visszavonulási szán-
dékáról, de nyomatékosan 
tagadta, hogy ennek ..bármi 
köze lenne a tárgyalások-
hoz". 

A New York Times diplo-
máciái tudósítója ehhez hoz-
záfűzi : „Vezető kormány-
tisztviselők tagadják azokat 
a diplomáciai körökben el-
t e r j ed t nézeteket, amelyek 
szerint ezért döntöttek nagy 
hirtelen az USA párizsi fő-
delegátusának lecserélése 
mellett, hogy ilymódon el-

- odázzák az érdemi tárgyalá-
sokat az október 3-ra kitű-

zött dél-vietnami elnökvá-
lasztások utánra. 

A hivatalos tagadás elle-
nére — ál lapí t ja meg szer-
dán a Washington Post hely-
zetelemzésében — ..általáno-
san úgy értelmezik Bruce 
felcserélését William Porter 
szöuli nagykövettel, hogy az 
USA lefokozza párizsi kül-
döttségét, amikor úgy tű-
nik, hogy a megbeszélések 
fontos szakaszba lépnek. 

Kv dél-vietnami alelnök 
szerdán nyílt levélben tá-
madta Thieu elnököl és sze-
mére vetette, hogy „diktató-
rikus üzelmeket" folytat. Ky, 
aki az októberi elnökválasz-
táson Thieu ellenjelölt je-

ként szándékszik fellépni, 
azt állította, hogy 1967-ben 
csupán azért támogatta 
Thieut, mert azt remélte, 
hogy az ál taluk tanúsított 
egység „jótékony hatással 
lesz a hadseregre és a la-
kosságra". 

Thieu szociális reformo-
kat ígért, ehelyett a dél-
vietnami társadalmat „egye-
dülálló igazságtalansággal és 
korrupcióval" csapta be — 
tette hozzá Ky. Az alelnök 

azzal vádolta a továbbiakban 
Thieut. hogy elnémít ja az 
ellenzéket. Dél-Vietnamban 
csaló választásokat akar tar-
tani — hangsúlyozta nyílt 
levelében Ky. nyilvánvalóan 
a saigoni rezsimből kiábrán-
dult választók érzelmeire 
apellálva. 

Az őszi tanszerellátásról, a 
Papír- és Irodaszer Értéke-
sítő Vállalat felkészüléséről 
tájékoztat ta szerdán a sa j tó 
képviselőit Erdélyi György, 
a PIÉRT vezérigazgatója. 

A vállalat már a nyár kö-
zepén felkészült a több mint 
másfél millió diák tanszer-
ellátására. A legfontosabb 
iskolaszerből, a füzetekből 
elegendő mennyiség. 40 mil-
lió darab kerül a vásárlók-
hoz. A számítások szermt-
35 millió füzet gazdára is 
talál a tanévkezdés napja i -
ban. Az idén a füzetek 80 
százaléka már jobb minősé-
gű, famentes papírből ké-
szül. Nem panaszkodhatnak 
az idegen nyelveket tanulók 
sem; ké t fa j ta szótárfüzet ke-
rül forgalomba. Bővült az 
iskolatáska-választék is. több 
mint száz ú j modell jelenik 
meg az üzletekben, emel-
lett az árskálát is szélesítet-
ték, nyolcvan forinttól 350 
forintig ter jedő áron. csak-
nem 300 000 iskolatáska kö-
zül válogathatnak a diákok. 

Nem lesz hiány toll tartók-
ból sem. a hagyományos fa-
tolltartók mellett bőrből és 
műanyagból is gyártanak. 
Nem okoz problémát a kör-
zőellátás, az elmúlt évinél 
többet hoznak forgalomba. 

A vásárlók érdeklődése a 
műanyagból készült tansze-
rek felé irányul, ezért a 
forgalomba kerülő két és 
fél millió iskolai vonalzónak 
már csak 30 százalékát ké-
szítik fából. Kiszorította a 
műanyag az évtizedekig fü-
zetborításra használt kék 
színű csomagolópapírt is. 
Egyre többen keresik a m ű -
anyag füzetborítókat, ezek-
ből csaknem hárommillió áll 
a vásárlók rendelkezésére. 
Nagy érdeklődésre tar ta-
nak számot a műanyag bo-

rítóval készült iskola-
könyvek. Nem lesz hiány 
rajzlapból és ra jz táblából 
sem, csupán a félives ra jz -
táblákból várható rosszabb 
ellátás az elmúlt évinél. 
Nem lesz tökéletes az ellá-
tás radírból és ecsetből sem, 
bár a vállalat igyekszik im-
portból pótolni a hiányt. 

Az elmúlt évben már nagj" 
sikert aratot t patronos tol-
lak iránt nagy érdeklődésre 

számítanak. A tollakhos 
pótpatront is adnak. 

A főiskolások tanulmánya-
it könnyíti meg a ra jz táb lá -
ra szerelhető kis rajzgép. 
Főleg az általános iskolások 
higiéniáját javí t ják az olcsó 
uzsonnacsomagoló tasakok, 
és a polietilén zacskók. 

Az iskolaszerek ára a vál-
lalat tájékoztatása szerint az 
idei évben is változatlan 
marad, (MTI) 

A dominikai testvérpárt 
főtitkárának 

látogatása hazánkban 
Az MSZMP Központi Bi-

zottságának meghívására 
Narciso Isa Conde, a Domini-
kai Kommunista Pár t főtitká-
ra július 2—14. között látoga-
tást tett Magyarországon. A 
dominikai testvérpárt főti tká-
ra megbeszélést folytatott 
Komócsin Zoltánnal, a Po-
litikai Bizottság tagjával, a 
Központi Bizottság t i tkárá-
val. és az MSZMP KB más 
képviselőivel a nemzetközi 
politika időszerű kérdéseiről, 

a két párt helyzeteról és 
kapcsolatairól. Tanulmá-
nyozta az ú j gazdasági irá-
nyítási rendszer eddigi ta-
pasztalatait és a szakszerve-
zetek tevékenységét. Láto-
gatást tett Tolna megyében, 
ahol megbeszéléseket folyta-
tott a megyei vezetőkkel és 
meglátogatott néhány mező-
gazdasági termelőszövetkeze-
tet. Narciso Isa Conde szer-
dán elutazott Budapestről. 

Fock Jenő Komárom megyében 
Fock Jenő. az MSZMP 

Politikai Bizottságának tag-
ja, a kormány elnöke szerdán 
Komárom megyébe látoga-
tott. Tatabányán, a Komá-
rom megyei pártbizottság 
székházában Havasi Ferenc, 
a megyei pártbizottság 01 ső 

t i tkára üdvözölte és t á jé -
koztatta a megye politikai, 
gazdasági és társadalmi éle-
tének aktuális kérdéseiről. A 
tájékoztató után Fock Jenő 
látogatást tett a megye több 
településén, s felkereste az 
i f júsági építőtábort is. 

flngyalföldrííl — a tengerekre 

A Magyar Hajó- és Darugyár angyalföldi gyáregységé* 
ben az NSZK, a Szovjetunió és az EAK részére készül* 

nek tengerjáró ha jók , óriás úszódaruk 


