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Púja Frigyes 
és Andrej Cromiko 

tárgyalásai 
Szerdán délelőtt Moszkvá-

ban folytatódtak Púja Fri-
gyes magyar és Andrej r/co-
miko szoviet külügymininsz-
ter tárgyalásai. 

Délben Púja Frigyes kül-
ügyminiszter és a kíséreté-
ben levő személyiségek ko-
szorút helyeztek el a Lenin-
mauzóleumnál a Vörös té-
ren, és az Ismeretlen kato-
na sírjánál a Kreml fala 
mellett, a Sándor-kertben. 

A koszorúzásnál jelen volt 
Nyikolaj Rogyinov szovjet 
külügyminiszter-helyettes és 
Vlagyimir Pavlov, a Szovjet, 
unió budapesti nagykövete 
is. 

Ott volt Rapai Gyula, a 
Magyar Népköztársaság 
moszkvai nagykövete. 

Pú ja Frigyes szerdán este 
fogadást adott Andrej Gro-
miko tiszteletére hazánk 
moszkvai nagykövetségének 
épületében. 

Szovjet részrőj Gromikón 
kívül megjelent a fogadá-

son Nyikolaj Pegov, Nyikolaj 
Rogyionov, Nyikolaj Fir ju-
bin kü'ügymininszter-helyet-
tes, Vlagyimir Pavlov, a 
Szovjetunió budapesti nagy-
követe és más hivatalos sze-
mélyiségek. 

Magyar részről ott voltak 
a Púja Frigyes kíséretében 
levő hivatalos személyiségek, 
valamint Rapai Gyula, a 
Magyar Népköztárs nság 
moszkvai nagykövete. 

A fogadás szívélyes, test-
véri légkörben zajlott le. 

A nagykövetségi találko-
zó után Pú ja Frigyes szov-
jet és magyar hivatalos sze-
mélyiségek társaság tban 
megtekintette a Moszkvai 
Nagyszínház balettelőadásit. 

A külügyminiszter előre-
láthatólag csütörtökön uta-
zik ei a Szovjetunióból. 

Külügyminiszterünk m-szk-
vai látogatásáról lapunk 2. 
oldalán közlünk kommen-
tárt. 

Nők a téeszek 
vezetésében 
A Termelőszövetkezetek 

Országos Tanácsa szerdán 
folytatta ülését a Gellért 
Szállóban. A vitában sokan 
a területi szövetségek je 'ea-
tőségét hangsúlyozták. A vi-
tában felvetett kérdésekre 
Moharos József, a TOT el-
nökhelyettese válaszolt. 

Az Országos Tanács ezután 
a TOT nőbizottsága elnöké-
nek beszámolója alapján 
megtárgyalta, hogy a nők 
milyen arányban veszne" 
részt a termelőszövetkezete!-: ! 
vezető testületeinek munká-
jában. Megállapították; je-
lenleg a vezetősági tagság 22 
százaléka nő. A szövetkeze-
tek egyes önkormányzati 
szerveiben, a különböző bi-
zottságokban magasabb a nők 
aránya. A szociális bizottsá-
gokban például 49, míg a 
döntőbizottságokban 26 szá-
zalék. , 

A TOT Moharos József el-
nökhelyettes zárszavával fe-
jezte be ülését. 

flz olajárak 
befagyasztása 

Genfben szerdán délután 
befejeződött a Kőolajexpor-
táló Országok Szerveze'ének 
(OPEC) rendkívüli értekez-
lete. Amuzgar iráni pénz-
ügyminiszter, a konferencia 
elnöke közölte: a szervezet 
tagjai megállapod'ak, hogy 
három hónapra befagyaszt-
ják a nyersolajárakat. Ápri-
lis l- ig se növelni, se csök-
kenteni nem fogják az ex-
portáló országok az olajárat, 
hogy időt adjanak a nyuga-
ti kormányoknak az infláció 
megfékezésére, és az olaj-
társaságok profi t jának kor-
látozására. 

Nixon amerikai elnök sze-
mélyes üzenetben meghívta 
hat nyugat-európai ország 
— Nagy-Britannia, Francia-
ország, az NSZK. Olaszor-
szág, Hollandia és Norvé-
gia —, valamint Japán és 
Kanada külügyminiszterét, 
hogy február 11-én találkoz-
zanak Washingtonban, és 
kezdjenek tárgyalásokat az 
energiaválság megoldására. 

Hagymanemesitö 
központ épül 

Makón 
A Gabonatermesztési Ku-

tató Intézet makói telepén 
hagymanemesítő központ 
épül tizenötmillió forint be-
ruházással. Vasbetonszerke-
zete már készen áll az ú j 
létesítménynek, amelyet a 
jövő év elején adnak á t 
rendeli ^és-nek . Fa ' i közöt' 
megvalósulnak az ú j fa j ták 
előállításának korszerű fel-
tételei. 

Dr. Szalay Ferenc, a GKI 
makói nemesítőtelepének 
vezetője elmondotta, hogy a 
négyszintes épületben töb-
bek között biológiai, növény-
védelmi és kémiai laborató-
riumok kapnak helyet Eze-
ket speciális műszerekkel 
szerelik fel. és a laboratóriu-
mokban a kísérleti' hagymák 
bel tartalmi tulajdonságait: 
vitamin-, cukor- és száraz-

anyag-tartalmát vizsgálják, 
tgv választják ki azokat az 
egyedeket, amelyek tovább-
nemesítésre alkalmasak. A 
makói vöröshagyma legna-
gyobb fogyasztója ma már a 
konzervipar, ezért az egyik 
fontos követelmény, hogy az 
ú j fa j ták kedvező fűszerező-
kéness-güek legyenek. Ar 
épületben mini konzervüze-
met is berendeznek, ahol 
ugyanúgy dolgozzák fel. sze-
letelik. szárítják a hagymát, 
mint a gyárakban. A szárít-
mány tartósságát, színét és 
egyéb tulajdonságait ele- I 
mezve határozzák majd j 
meg gazdasági értékeit. Ilyen 
módszeres ellenőrzéssel érik 
el, hogy a konzervipari és 
exportkövetelményeknek leg-
jobban megfelelő faj ták ke-
rüljenek köztermesztésbe. 

Az oktatás 
korszerűsítéséről 

Pedagógus-párllilkárolt tanfolyama 
Az MSZMP Csongrád me-

gyei bizottsága propaganda-
és művelődésügyi osztálya, a 
Csongrád megyei tanács mű-
velődésügyi osztályával, im-
már ötödik alkalommal ren-
dezi meg az általános és kö-
zéoiskolák párttitkárainak 
tanfolyamát. Tegnap délelőtt 
Szegeden, a megyei tanács 
nagytermében megkezdődött 
kétnapos tanfolyamon meg-
jelent dr. Ágoston József, a 
megyei pártbizottság titkára, 
valamint dr. Szalontai Jó-
zsef a megyei tanács mű-
velődésügyi osztályának ve-
zetője. 

A közoktatáspolitikai ha-
tározat végrehajtásának 
helyzete és a továbbfejlesz-
tés kérdései címmel először 
Hanga Mária, az MSZMP 
KB tudományos, közoktatási 
és kulturális osztályának he-
lyettesvezetője tartott elő-
adást. 

— Az 1972 júniusában 
közreadott oktatási határo-
zatot kedvezően fogadta az 
egész társadalom — mondta 
bevezetőjében az előadó. — 
Az agitációs propagandabi-
zottság november végén 
megtárgyalta az elmúlt más-
fél év eredményeit, és to-
vábbi iavaslatokat tett az 
eredményes továbbfejlesztés 
érdekében. Jóllehet, másfél 
év meglehetősen kis idő az 
eredmények összegezésére, 
mégis, a folyamatos ellenőr-
zés megköveteli, hogy nyo-
mon kísérjük ennek a 
nagy horderejű határozat 
megvalósításának periódusa-
it. és kellő elemzését. 

— Már eddig is számos 
olyan rendelet látott napvi-
lágot — mondta az előcdó 
—. amely jól szolgálta a kor-
sze-űsítési törekvéseket. 
Ugyanakkor elmondhatom 
azt is. hogy a rendeletek ta-
nulmányozására. azok helyes 
bevezetésére nem biztosítot-
tunk megfelelő időt. S5t. sok 
rendelet még el sem készült 
Júniusra várható az alsófo-
kú oktatás fejlesztési terve, 
az azt követő hónapokban 
pedig a pedagógusképzés, a 
pedagógus-továbbképzés kor-
szerűsítésének terve, vala-
mint az egyetemi, főiskolai 
tanszéki struktúra korsze-

rűsítését elősegítő jogsza-
bály. 

— A kbrszerűsítésnek kö-
szönhető. hogy a szakmun-
kásképző intézetek 145 szak-
mája közül 142 szakmát már 
tanterv alapján oktatnak. Az 
állampolgári ismeretek cí-
mű tantárgyat pedig általá-
nosan bevezetik 1975-től az 
általános iskolában. Az ok-
tatás korszerű-ítése, a fel-
nőttoktatás érdekében a Ma-
gvar Rádió magvarból vizs-
gázási lehetőséget biztosít. A 
lebonyolításban segítséget 
nyújt a Televízió is. vala-
mint a vizsgáztatóiskolák. 
Ezzel a rádió megteremti a 
felnőttoktatás kötetlen for-
máiát. és elősegíti az egyéni 
felkészülést. A vizsga alap-
ién egészen az érettségi 
részjegyig juthat el az ok-
ta 'ásban részt vevő felnőtt 
dolgozó. 

— A határozat végrehaj-
tását és annak eredményes-
ségét azért is kell figyelem-
mel kísérnünk, mert az csak 
a gyakorlattal összhangban 
adhat helyes eredményt. Így 
lehetőség nyílik az egyes 
problémák korrigálására, és 
a hibák kijavítására. Nagv 
türelemre, megértésre és he-
lyes pedagógusi szemlélet ki-
alakítására van szükség a 
továbbiak során, mert csak 
így alapozhatjuk meg a kö-

zéptávú oktatási terveket. 
Az igaz. hogy a rendelkezé-
sek most az oktatási problé-
mákat emelik előtérbe, 
mindez nem jelenti azt, 
hogy megfeledkezhetünk a 
rendelkezések nevelési olda-
lairól. Az iskolai fegyelem, 
az oktatási és nevelési kér-
dések és a korszerűsítés ér-
dekében nagyon sokat te-
hetnek az egyre aktivizáló-
dó pedagógus pártszerveze-
tek. pártcsoportok, akik jól 
ismerik a munkát végző pe-
dagógusok tevékenységét, 
alapvető feladatukat — 
mondta előadásában Hanga 
Mária. 

Ezt követőem az iskolai 
szakszervezeti bizottságok 
időszerű feladatairól Ökrös 
János, a Pedagógusok Szak-
szervezete megye titkára, az 
aktuális ifjúságpolitikai kér-
désekről pedig Szögi Béla. a 
megyei KISZ-bizottság első 
titkára tartott előadást. 

A mai napon dr. Medve 
László, az MSZMP KB al-
osztályvezetője. dr. Ozvald 
Imre. a Szeged városi pár t-
bizottság titkára és dr. Koncz 
János, a megyei pártbizott-
ság osztályvezetője tart elő-
adást. 

Szovjet földgáz 
Finnországnak 

Szerdán üzembe helyezték 
a Szovjetunióból Finnor-
szágba vezető földgázvezeté-
ket. 

Felavatásán jelen volt Ur-
hó Kalevala Kekkonen finn 
köztársasági elnök, Kslevi 
Sorsa finn miniszterelnök. 

Az ünnepségen rés t vevő 
szovjet kormányküldöttséget 
Szemjon Szkacskov, a Szov-
jetunió külgazdasági állami 
bizottságának elnöke vezet 
te. 

Szerelhető 
üzemcsarnok 

A műszaki fejlesztés során 
a Nvékládházi Mezőgazdasá-
gi Épületelemgyár tavaly fe j -
lesztette ki a korszerű, ol-
csó. úgynevezett daruzható 
üzemcsarnok típusát. Az át-
lagosan tizenkét méter szé-
les és harminc-negyven mé-
ter hosszú, előregyártott ele-
mekből álló csarnok vázszer-
kezetét a helyszínen két hét 
alatt lehet összeszerelni, ha 
az alapozás kész. 

a Széchenyi tér 

A városszerte folyó útépítések közepette már-már alig 
emlékszünk arra. hogy nemrégiben még Szeged központja, 
a Széchenyi tér is fel volt dúrva, s nemnogy kozieKeüni, 
még tájékozódni is nehéz volt a Környéken, a terelőatak és 
az új . ideiglenes táblák dzsungelében. Sebaj, ami volt, el-
múlt, és az eredménnyel alighanem mindenki meg lehet 
elégedve. Szebb lett a tér, biztonságosabb és jobb a köz-
lekedés. 

összesen több mint 9 millió forintba került a Szé-
chenyi tér forgalmi rendjének átszervezése, a tér átrende-
zése. A munka azonban még nem fejeződött be teljesen. 
A Vörösmartv utca sarkán, a bíróság épülete mellett fel-
szerelt jelzőlámpa még nem működik. Átadására holnap, 
pénteken kerül sor. Remélhetőleg mindent rendben talál-
nak az átadásra érkező szakemberek, és nem lesz aka-
dálya annak, hogv péntektől folyamatosan működjön a 
lámpa, amely a villamosvágányok keresztezésében szabá-
lyozza maid a közúti forgalmat. Jól teszik tehát az autó-
sok és az arra járók, ha péntek reggeltől figyelik a jelző-
lámpát. nehogy beleszaladjanak a tilosba. 

Ha a fedezőjelző átadása, az üzembehelyezési eljárás 
sikeres lesz. kialakul a tér végleges forgalmi rendje, me-
lyet térképünkön mutatunk be. (A téritép Prágai János 
rajza.) 


