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Teltek a magtárak

Kállai Gyula
látogatása Szegeden
Tegnap, szerdán délután
Szegedre
látogatott
Kállai
Gyula, az MSZMP Politikai
Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront
Országos
Tanácsának elnöke. Szegedre jövet Kállai Gyula megtekintette a pusztaszeri ásatásokat. Elismeréssel szólt a
feltárás eredményeiről,
s
arra biztatta a jelenlevőket,
hogy a pusztaszeri nemzeti emlékpark fejlesztésével
kapcsolatos agitációs és propagandabizottsági elképzeléseket meg kell valósítani.
Szegeden a városi pártbizottságot kereste fel Kállai
Gyula. Az MSZMP Szeged
városi bizottságának székházában
Győri
Imre,
az
MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Csongrád megyei pártbizottság első titkára, dr Komócsin Mihály, a
Csongrád megyei tanács elnöke, Sipos Géza, az MSZMP
Szeged városi bizottságának
első titkára és dr.
Biczó
György, a szegedi városi tanács elnöke fogadta és tájékoztatta a megyét és Szegedet érintő kérdésekről,
a
Szegedi Ünnepi Hetek progKállai Gyula Győri Imre társaságában
ramjáról.
Ezután Kállai Gyula
a
megyei és a szegedi vezetők társaságában előbb
a
XIII. Szegedi Nyári Tárlatot kereste fel, majd a Szegedi Ipari Vásárra látogatott
el. A vásárban dr.
Csikós
Ferenc, a szegedi városi tanács vb-titkára fogadta és
kalauzolta
a
vendégeket.
Kállai Gyula több kiállító-

vállalat kollekcióját megtekintette és elismeréssel szólt
a szegedi vásár ú j helyéről
és a kiállított termékekről,
A vásári séta után Kállai
Gyula megtekintette a Sajtóház
előtt, a Tisza-parti
Sétányon Samu Katalin szobraszmuvesz szabadtéri szoborkiállítását, majd a Sajtóházba látogatott és a Ká-

a nyári

Befejezés

tárlaton

Ha az időjárás beleszól az
aratás menetrendjébe,
jót
ritkán jelent. Idén többször
is beleszólt.
A sok eső — hitelesebb
így mondani: a sokszor hulló eső — sokszor állította
meg a kombájnokat az aratásban. A statisztika számarányait tekintve ugyan lényegében befejeződött már
az aratás, a gazdaságok zöme körzetünkben levágta az
idei termést, de néhány termelőszövetkezetben még készenlétben állnak a gépek, és
azonnal munkába indulnak,
ha megszárad az álló gabona. Kis tételekről van szó
csupán, a szegedi Új Élet
Tsz-ben mindössze 30 hold
lehet a lábon álló búza, ö t tömösön is tudnának két
nap alatt végezni, ha az idő
eAgedné, néhány nap alatt
Rúzsán is be tudnák fejezni
csakúgy, mint Bordányban
vagy Kübekházán. Változatlanul áll az a tétel, ami az
egész idei aratást kezdettől
fogva jellemezte; sem szer-

előtt az

vezetlenség, sem géphiány
nem akadályozza a további
munkát, csupán az időjárás
hátráltatja.
A
Gabonafelvásárló
és
Feldolgozó Vállalattól kapott tájékoztatás szerint már
átvettek
annyi
gabonát,
amennyire szerződést kötöttek, sőt ezer vagonnal túl is
teljesítették tervüket. Ami
még ezután várható, az mindenképpen ráadás az idei jó
termésre. Minden
magtár
megtelt. Július 5-től kezdve
ú j búzát őrölnek a malmok,
és tavalyi liszttel keverve
ebből'sütik a kenyeret a pékek is.
Szükség volt a teljes szárítókapacitás kihasználására
ahhoz, hogy a magtárakba
került gabona tárolás közben meg ne romoljon. A
vállalat gépeivel
összesen
381 vagon termést szárítottak
meg.
A nehéz helyzetbe került
gazdaságok
támogatására
körzetünkből dunántúli aratásra indult a hét elején

aratás

Tápéról öt, Forráskútrői. Tiszaszigetről és a szegedi Felszabadulás Tsz-ből két-két
kombájn. Távollétük -területünkön hátrányt semmiképpen nem jelent, hiszen
az
említett gazdaságok befejezték az aratást, segítő közreműködésükre
a
környező
gazdaságokban sincs szükség.
A Vas megyei szövetkezetek
támogatásával az összefogásra, a megtermett javak mentésére adnak szép példát.
A munkából kiállt kombájnokat számos gazdaságban újra szerelők vizsgálják
át, és jó néhányat silózásra
vagy a napraforgó betakarítására alakítanak át.
Elnyújtja az időjárás az
aratást, kedvez viszont
a
másodvetéseknek és a talajelőkészítő munkának, a jó
szervezés eredménye,
hogy
az aratás szüneteiben a kombájnok mellett szolgáló gabonaszállító traktorok is barázdába állnak. Legtöbbjük
már őszi vetésre készíti elő
a talajt.

rolyi-emlékkiállítást
nézte
meg. A Sajtóházban dr.
Gazdagh István, a MUOSZ
megyei titkára kalauzolta a
vendégeket és tájékoztatta
Kállai Gyulát a szegedi\'
és a Csongrád megyei ú j á írók m u n k á j á r ó l . A lát0gatás után este Kállai Gyula visszautazott
Budapestre.

Jugoszláv nap
a z ipari v á s á r o n
Hagy forgalom a

Tegnap a Szegedi
Ipari
Vásáron
jugoszláv
napot
rendeztek. Délelőtt 11 órakor a Hungária Szállóban
Gavrity Joszip, a szabadkai
városi tanács vb-titkára sajtótájékoztatót
tartott.
Elmondta, hogy mind több jugoszláv nagyvállalat és cég
t a r t j a érdemesnek a szegedi részvételt. A November 29., a Solid-kombinát, a
Fidelinka-, a Metalija-vállalatok termékei jól ismertek
már Magyarországon, ehhez
képest az idén
újdonság,
hogy eljött a Bácska Produkt textilkombinát, s a
Centrocoop is.
Figyelemre
méltó, hogy például a Solid-cipőgyár
termékeivel
máris megnyerte a magyar
kereskedelem és a fogyasztók tetszését. Ennek bizonyítéka, hogy az
idén több
mint egymillió dollár értékű árut ad el Magyarországon. Éppen az érdeklődés, a
máris megkezdődött
üzleti
kapcsolatok alapján a jugoszláv cégek joggal bíznak
abban, hogy az idei vásáron
kötött vagy az itteni részvétellel kapcsolatos szerződéseik
értéke
jelentősen
meghaladja majd a tavalyiakat.
Gabrity Joszip elégedettségét fejezte ki a szegedi vásár szervezői, s a városi tanács
munkájáért.
Azért,
hogy jól segítették a jugoszláv vállalatok és vásárrendezők törekvéseit. Éppen
a kedvező feltételek, a biztató perspektíva láttán két
év múlva nagyobb területen, az eddigieknél is gazdagabb választékkal szán-

pavilonokban

lonok. Az Országos Gumiipari Vállalat kiállítása mellett működő alkalmi üzlet
a vásár megnyitása óta 125
ezer forint értékű gumiabroncsot, kempingcikket adott
el, a Konkordia pavilonjában már jóval túl járnak a
tervezett forgalmon, hiszen
eddig 200 ezer forint értékű importáru, angol diolenszoknya, kötött gyermekpulóverek és nadrágok stb. találtak gazdára.
Az Egyesült Vegyiművek a
FÜSZÉRT pavilonjában árusítja korszerű és népszerű
mosószereit. Nagy a keletje
új, vásári díjas hajsamponuknak, az Ultra Shampoonak, valamint
autóápolási
cikkeiknek is. A szalámigyá*
A szegedi vásárt tegnap ri pavilon árusítóhelyén edestig több mint 40 ezren lá- dig több mint 17 mázsa mitogatták meg. Nagy forgal- nőségi Pick-szalámit vásámat bonyolítanak le a pavi- roltak meg a látogatók.
dékoznak jugoszláv cégek a
Szegedi Ipari Vásáron részt
venni.
A sajtótájékoztató után
Gabrity Joszip a Hungáriában jogadást adott a jugoszláv nap alkalmából. Ezen
megjelent dr. Biczó György,
Szeged megyei város tanácsanak elnöke, dr. Varga
Dezső, az MSZMP Szeged
városi bizottságónak titkára
is. Ott volt Palics Károly,
a vajdasági kormány végrehajtó tanácsának tagja és
Milinko Bujinovics, a vajdasági
végrehajtó
tanács
iparügyi
titkárhelyettese,
Dér Imre, a Jugoszláv Kommunisták
Szövetsége Szabadka városi bizottságának
titkárhelyettese is.

Nemes Dezső

Utolsó fordulóikat járják a

Dokkmunkás-

V é g r e :

Enyhül a kánikula
Szerdán az országban meleg volt az idő: a hőmérséklet 27—32 fok között váltakozott. A Dunántúlon valamivel enyhébb volt a hőség:
27—30 fokig emelkedett a
hőmérő higanyszála. Szegeden a legmagasabb napi hőmérséklet 32 fok volt.

Párizsban

Ma kezdődik az európai kommunista ós munkáspártok képviselőinek
konferenciája
Nemes Dezső,
a Magyar Szocialista
Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja
szerdán Párizsba utazott, ahol részt vesz
az európai kommunista és munkáspártok
képviselőinek értekezletén.
Nemes Dezső szerdán, a késő délutáni
órákban megérkezett Párizsba.
A
Le
Bourget-repülőtéren Madeleine Vinceint, a
Francia Kommunista Párt Politikai Bi-

kombájnok Sándorfalván

zottságának póttagja és Fernand Clavaud,
a Központi Bizottság tagja üdvözölte az
FKP KB nevében.
Szerdán megérkezett a SZKP küldöttsége a francia fővárosba. A szovjet pártküldöttséget Borisz Ponomarjov, az SZKP
KB Politikai Bizottságának póttagja, a
Központi Bizottság titkára vezeti.
A konferencia egyébként a vietnami
amerikai agresszió kérdésével foglalkozik.

Hazánk időjárásában napok óta nem volt jelentősebb
változás, az előbbi napokhoz
hasonlóan tegnap is voltait
záporok és zivatarok. A zivatarokkal
lehullott esőmennyiség igen változatos,
vannak helyek,
ahol
a
mérhető mennyiséget sem
éri el, máshol 10—20 milliméter közötti csapadék esett.
Az éjszakai órákban nyugat felől hűvösebb légtömegek érkeztek hazánk nyugati területei fölé. A hűvös
levegő a Dunátúl
nyugati
részeinek
hőmérsékletét
csökkentette, a keleti megyékben azonban még igen
nagy volt a hőség.
Várható, hogy a nyugat
felől érkező hűvös levegő az
ország keleti részeit is eléri,
s ennek hatására itt is csökken a hőmérséklet. A következő napokban a nagy meleg
mérséklődésével, 25 fok körüli átlaghőmérsékletre számíthatunk. Az Alföldön és
a Tiszántúlon ma is várhatók záporok, zivatarok.
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vezetők

szabadon
bocsátása

Hat órával azután, hogy a
Brit Szakszervezeti Főtanács
meghirdette hétfői általános
sztrájkját, az ipari
viszonyok bírósága elrendelte a
vita
középpontjában
álló
dokkmunkásvezetők
szabadon bocsátást. A pentonville-i
fegyház előtt péntek óta várakozó sztrájkőrség fülsüketítő éljenzésben tört ki,
A dokkmunkásokat ugyanaz a bíró — Sir John Donaldson — engedi szabadon,
aki pénteken kiadta ellenük
a letartóztatási
parancsot
Közben — ami az ügy jogi
részét illeti — nem történt
semmi: kiderült, hogy az
észak-londoni börtön igazgatósága naponta többször kérlelte a foglyokat: kérnének
bocsánatot a bírótól. A kikötői bizalmiak, akik a konténervita miatt kerültek bíróság elé. azután a börtönbe, visszautasították az ajánlatot

