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Közlemény a szocialista országok 
kommunista és munkáspártjai 
képviselőinek értekezletéről 

B í r é S é z s e f Befejezés előtt 
a Technika 

Háza Szegeden 

Moszkvában január 22—23-
án megtartották a szocialista 
országok kommunista és mun-
káspárt jai KB-titkárainak ér-
tekezletét, amelyen részt vet-
tek a Bolgár Kommunista 
Párt , a Magyar Szocialista 
Munkáspárt, a Német Szocia-
lista Egységpárt, a Kubai 
Kommunista Párt, a Mongol 
Népi Forradalmi Párt, a Len-
gyel Egyesült Munkáspárt, a 
Román Kommunista Párt , a 
Szovjetunió Kommunista 

Pár t j a és Csehszlovákia Kom-
munista Pár t jának képviselői. 

Az értekezletet Mihail 
Szuszlov, az SZKP PB tagja, 
a KB titkára nyitotta meg 
bevezető beszédével. 

Az értekezleten felszólal-
tak: a Bolgár Kommunista 
Párt részéről — Borisz Vel-
csev, a BKP PB tagja, a KB 
titkára; a Magyar Szocialista 
Munkáspárt részéről — Pul-
lai Árpád, az MSZMP KB 
ti tkára; a Német Szocialista 
Egységpárt részéről — Horst 

Dohlus, az NSZEP KB tit-
kára; a Kubai Kommunista 
Párt részéről — Izidoro Mal-
mierca Peoli, a Kubai K P 
KB titkárságának tagja; a 
Mongol Népi Forradalmi Párt 
részéről — Sz. Zsalan-Azsav, 
az MNFP PB tagja, a KB 
ti tkára; a Lengyel Egyesült 
Munkáspárt részéről — Ed-
ward Babiuch, a LEMP PB 
tagja, a KB titkára; a Román 
Kommunista Párt részéről — 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

F i n n * 
e r s i á g b i n 

Szerdán Finnországba uta- j 
zott dr. Bíró József külkeres- j 
kedelmi miniszter. Tárgya-
lásai során megbeszéléseket ! 
folytat Jermu Laine finn 1 

külkereskedelmi miniszterrel 
a két ország közötti gazda-
sági kapcsolatok kérdéseiről, 
fejlesztéséről. 

D p r ő Untai látogatása 
Hódmezővásárhelyen 

Tegnap, szerdán kétnapos 
látogatásra megyénkbe érke-
zett Apró Antal, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, az országgyűlés elnöke. 

A kora délutáni órákban 
Hódmezővásárhelyt kereste 
fel, ahol a városi pártbizott-
ság épületében rövid megbe-
szélésre került sor. A tanács-
kozáson jelen volt Győri Im-
re, az MSZMP Központi Bi-
zottságának tagja, a Csong-
rád megyei pártbizottság el-
ső titkára. Török József, a 
vásárhelyi pártbizottság első 
t i tkára és Dobai József, a vá-
rosi pártbizottság titkára. 

Rövid tájékoztatás hang-
zott el a város gazdasági éle-
tének elmúlt évi eredményei-
ről, majd a FIM Alföldi Por-
celángyára volt a látogatás 
következő állomása. A gyár-
ban Gál István főmérnök, 
Tatár Kornél, az üzemi párt-
bizottság titkára, valamint 
Gulyás Ferenc gazdasági 
igazgató fogadta a vendége-
ket, akik először a csempe-
gyárat, majd a még épülő 
kőagyagburkoló gyáregységet 
keresték feL 

A porcelángyár után a he-
lyi Elektrofém Ipari Szövet-
kezetet látogatta meg Apró 
Antal. Itt Gyaraki Mihály el-
nök és dr. Nagy Sándorné 
párt t i tkár adott tájékoztatót 
a dinamikusan fejlődő mun-

kahely politikai és gazdasági 
életéről. 

A látogatás során megte-
kintették a szövetkezet min-
tatermét, szolgáltatóházát, 
valamint annak üzletrészle-
gét is. Valóban minden elis-
merést megérdemelnek kor-
szerű világítástechnikai ter-
mékeik, amelyek színvonal-
ban, formában igazodnak a 
vásárlói kívánalmakhoz, igé-
nyekhez. 

Szerepelt a programban 
Vén Emil festőművész kiál-
lításának megtekintése is a 
Tornyai János Múzeumban. 
Itt Nagy Katalin régész, tu-
dományos munkatárs kala-
uzolta a vendégeket 

A vásárhelyi látogatás be-
fejező állomása az Élelmi-
szeripari Főiskola Állatte-
nyésztési Kara vo l t Itt dr. 
Fekete Gyula, a kar igazga-
tója és dr. Csatlós Pál pár t-
titkár fogadták a vendége-
ket, akik rövid tájékoztatást 
hallhattak az intézmény fa-
lai között folyó tudományos 
és oktató munkáról. 

A vendégek ezután a még 
rendezés alatt álló vadgaz-
dálkodási és vadászati kiál-
lítást tekintették meg, amely 
szombaton nyitja meg kapuit 
az érdeklődő nagyközönség 
előtt. 

A tegnapi nap programja 
Szegeden zárult. A megye-
székhelyen megbeszélésre ke-

rült sor, amelyen a megyeés 
Szeged város pár t- és állami 
vezetői vettek részt 

Apró Antal ma, csütörtö-
kön Makót keresi fel. 

P. Z. 

Uj nyomda 
t n a 

epiil 
Két esztendeje, hogy meg-

született a döntés: a negye-
dik ötéves terv során fel 
kell építeni az Athenaeum 
Nyomda ú j mélynyomó rotá-
ciós üzemét. A tervidőszak 
legnafcyobb nyomdaipari be-
ruházásának alapítólevelét 
szerdán ünnepélyesen he-
lyezték el Kőbánván. a Jász-
berényi út és a Kozma utca 
sarkán kijelölt területen 
már régebben lerakott alap-
kőben. Az alapítólevelet, to-
vábbá az Athenaeum Nyom-
da mai munkáját , dolgozói-
nak életét ismertető doku-
mentumokat tartalmazó fém-
dobozt Nyers Rezső, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a KB titkára 
helyezte eL 

Huszonnégy egyesülettel, 
közel ötezer taggal működik 
a Műszaki és Természettu-
dományi Egyesülétek Szövet-
ségének 25 éves megyei szer-
vezete. Tavalyról 636 rendez-
vényről adnak számot a sta-
tisztikai összesítések, és 27 
ezer 244 résztvevőt említe-
nek. 48 tanfolyamot is tar-
tottak, átlagosan 30 hallga-
tóval. A műszaki fejlődés, a 
technika századában a szer-
vezet jelentőségét néhány 
szóval igen nehéz összefog-
lalni. A műszaki ismeretek 
áramlásának közvetlen csa-
tornáia lett. elsődleges fel-
adatát, a műszaki értelmiség 
összefogását, rendszeres ' tájé-
koztatását, továbbképzését — 
előadások és konferenciák 
út ján — évek óta eredmé-
nyesen végzi. A kimondot-
tan szakmai problémák fel-
vetése. megoldása mellett a 
várost közvetlenül is érintő 

| tevékenységét is érdemes 
' megemlítenünk. Szegéd köz-
világításának tervezésénél, a 
Nagykörút rendezésénél, vagy 
a vidámpark építésénél csak-
úgy kikérték a különböző 
egyesületek szakmai vélemé-
nyét, mint például a város 
közlekedési terveinek elké-
szítésekor. A társadalmi erők 
összefogására alapozott ta-

Készítik a vágányok alapját 

Hi idén: 440 ezer 
hektárt öntözhetnek 

Egyre több mezőgazdasá-
gi nagyüzem rendszeresen 
öntözi területeit, s kedvező 
jel az is. hogy mind keve-
sebb termelő használja fel az 
öntözővizet al -alm*, „é>t -
mentő" mégoldásként. Ezt 
állapította meg az Országos 
Öntözési Operatív Bizottság 
szerdai ülésén, amelyen az 
öntözés elmúlt évi tapaszta-
latait vitatták meg. 

A gazdaságok 1973-ban 326 
ezer hektár területen pótol-
ták mesterségesen a csapa-
dekot. ami az egy évvel ko-
rábbihoz képest növekedést 
jelent, de — amint a bizott-
ság megállapította —. ez az 
eredmény korántsem kielé-

gítő. Számos gazdaság nem 
élt a lehetőséggel, emiatt 465 
mezőgazdasági üzemtől ösz-
szesen 32 000 hektárra szóló 
vízjogi engedélyt vontak 
vissza azért, hogy azoknak a 
termelőknek adhassák az ön-
tözővizet. amelyek fel is 
használják. 

1974-ben több mint 440 000 
hektárnyi területen rendez-
kedhetnek be öntözésre a 
gazdaságok. Arra van szük-
ség. hogy a vízigénves nö-
vényi kultúrákat, például a 
zöldséget, a cukorrépát. a j 
szóját és más takarmánynö-
vényeket az eddiginél na-
gyobb mértékben lássanak el 
mesterségesen csapadékkal. 

Immár jó néhány hónapja, hogy az 
ALÉP hozzákezdett az Április 4. úria átépí-
téséhez. Eleinte nem dolgozott túlzott in-
tenzitással a vállalat, most azonban már 
teljes lendülettel belekezdtek a munká-
ba. A tempó még á r ra is reményt nyújt, 
hogv az eddigi késést is megszüntetik, az 
alvállalkozóknak időben tudják majd biz-
tosítani a munkaterületeket. Amint annak 
idején megírtuk: az építkezés első sza-
kaszában a villamosvágányokat kell át-

Acs S. Sándor felvétele 

helyezni, hogy hozzá lehessen fogni a csa-
tornázáshoz. A két körút közötti szaka-
szon mosl ezen a munkán dolgozik az ALEP. 
Már gyártják a felsővezetékek tartó-
oszlopait is. úgy hogy a nyár második fe-
lében már ú j nyomon közlekedhet itt a 
villamos. Ekkor szedhetik föl a jobb olda-
li sínpárt, és láthatnak hozzá a csatorna-
építéshez. Képünkön: a vágányok alapozá-
sa előtt markológéppel emelik ki a földet, 
helyére pedig zúzott kő kerüL 

nácsadó szerepe várhatóan 
tovább növekszik majd. 

Születésnapi ajándékba ú j 
székházat kap Szegeden az 
MTESZ megyei szervezete. A 
Technika Háza — így neve-
zik az ú j székházat — a 
Bajcsy-Zsilinszky utcai tég-
laburkolatú „olajosház" Kí-
gyó utcáról nyüó folytatása, 
befejezés előtt áll. A szerve-
zet régi gondja oldódik meg 
ezzel, a sokszínű tevékeny-
ség rangjának megfelelő kör-
nyezethez jut. 

Büszkén emlegetik már 
most. hogy külsejét-belsejét 
és célszerűségét tekintve is a 
többi megye hasonló létesít-
ménye elé kerül a szegedi 
székház. Földszintjén 250 
személyt befogadó előadóte-
rem készül; a tágas, világos 
előcsarnok pedig kiállítások 
sorozatainak ad majd ott-
hont. Az első emeleten ta-
nácsterem. munkabizottságok 
tanácskozószobáia. és a min-
denkori társadalmi elnök és 
titkár irodája kapott helyet. 
Két kisebb előadó és két 
munkabizottsági tanácskozó 
foglalja el a második emele-
tet. a harmadikon szintén kis 
tanácskozótermek, a klub és 
a folyóiratolvasó található 
majd . 

Berendezésében, felszerelt-
ségében a célszerűség és az 
esztétikum egyaránt érvé-
nyesül. A nagy előadóterem-
ben — nem rögtön, az indu-
láskor — négy nvelvű szink-
rontolmácsolás műszaki le-
hetőségét is szeretnék meg-
teremteni: a félemeleten, a 
sajtó tudósítóira is gondol-
va. külön fülkesort készíte-
nek. A korszerű szemléltetés 
és filmvetítés minden felté-
telét igyekeznek megterem-
teni, a 35 milliméteres fil-
mek vetítésére is lehetőség 
nyílik, az ismeretterjesztés-
ben hagyományosnak tekint-
hető 16 milliméteres mellett. 

A klub a műszaki értel-
miség eddiginél ls jobb kap-
csolatait igyekszik szolgáink 
Szeretnék elérni, hogy egy-
más megismerésével. egy-
egy feladat megoldásához is 
együttműködő társakra ta-
láljanak. . A folyóiratolvasó, a 
műszaki könyvek és doku-
mentációk régóta áhított 
központjának egyik felada-
tát. a hazai és külföldi szak-
folyóiratok rendszeres gyűj-
tését igyekszik megoldani. 

Az ú j székház műszaki át-
adására előreláthatólag a 
jövő hónap végén kerül sor, 
áprilisi programját már úgy 
tervezi az MTESZ, hogy a 
Technika Háza minden 
adottságát kihasználja. 

H. D. 

Gázt ad 
a vasmű 

A Dunai Vasmű gáztisztí-
tó és -Indító állomása a 
szükségleteknek megfelelő-
en. folyamatosan ellátja a 
Fővárosi Gázműveket az 
őszi-téli hónapokban tiszta 
kamragázzal. Most január-
ban a szokott téli mennvisé-
get. 340 000—350 000 köbmé-
ter tiszta gázt szállítanak 
Budapestre. 


