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Korkép az ontozesrol 

Az esőt hiába vártuk mos-
tanáig, a földek szárazak, 
egyre gyakrabban hangzik el 
a sürgető kérés rádióban, te-
levízióban, újságban, hogy 
kezdjék meg öntözést a gaz-
daságok. Akkor is, ha a talaj 
felső rétegét nedvesnek talál-
ják. Íriszen az alsó rétegek 
szinte teljesen szárazak. Sem 
az őszi, sem a téli csapadék-
ból mim jutott annyi, hogy 
tavaszfa tárolhattak volna 
valamit. Tegnap délelőtt ér-
deklődtünk néhány gazda-
ságnál, felvilágosítást kér-
tünk a megyei tanács mező-
gazdasági osztályától és a 
vízgazdálkodási társulatoktól 
is. Azt a valaszt kaptuk, 
hogy számos gazdaság meg-
kezdte tegnap a mi me-
gyénkben is az öntözést. Töb-
nyire legelőt, lucernát, búzát 
öntöznek. 

Tápén hat. berendezés 
szórta a vizet tegnap a föl-
dekre. Százhatvan hektár he-
refüves legelőt öntöznek 
meg, és 120 hektár tavaszi 
vetésre juttatnak a Tisza 
vagy a Maros vizéből. A víz-
gazdálkodási társulattól ka-
pott tájékoztatás szerint a 
többi gazdaságba most szál-
lítják ki a szükséges felsze-
reléseket. Tegnap Algyő kör-
zetében telepítettek egy szi-
vattyútelepet, az igények 
szerint haladnak a többivel 
is. A Kelszabadulás Tsz a 
megállapodás szerint a hét 
közepén kezdi meg az öntö-
zést. 

Ha minden a z Igények sze-
rint halad, látszólag minden 
rendben van. A szakémberek 

aggodalmát szeretnék inkább 
továbbadni, nem a bele-
nyugvást sugározni, a szak-
emberek pedig egyre job-
ban sürgetik a teljes ka-
pacitás kihasználását. Attól 
tartanak, beválik a meteoro-
lógiai előrejelzés, és a közeli 
hetekben sem számíthatunk 
kiadós esőkre. Ha száraz esz-
tendő köszönt ránk, készül-
nünk kell esetleges vízkorlá-
tozásokra is — hallottuk a 
megyei tanács mezőgazdasá-
gi osztályán —, előfordulhat 
tehát, hogy aki későn kezde-
ne, nagyon sokat mulaszt. 

Úgy tűnik, Csongrád és 
Vásárhely körzetében bát-
rabban fogtak hozzá: Tömör-
kényben, Csanyteleken, Bok-
roson, Szegváron, Mindszen-
ten, Mártélyon dolgoznak a 

szórófejek és Vásárhelyen a 
Vörös Csillag Tsz, a Lenin 
Termelőszövetkezet, vala-
mint a Gorzsai Állami Gaz-
daság is öntözi rétjeit, kert-
jeit, búzáját és lucernáját. A 
készülődésből arra lehet kö-
vetkeztetnünk, hogy néhány 
gazdaság a napokban csat-
lakozik hozzájuk. 

Az AGROKER tájékoztatá-
sa szerint a vontatható öntö-
zőberendezésekből kettőt a 
Szegedi Móra Tsz kap hama-
rosan, de két önjáró beren-
dezést érdeklődő híján más 
megye termelőszövetkezeté-
nek kénytelenek eladni, és 
három másik garnitúra is 
gazdára vár még csakúgy, 
mint a csévélhető, műszál-
tömlős berendezés. 

Nemzetközi vasúti 
megbeszélések 

A magyar—szovjet gazda-
sági és műszaki vasúti tudo-
mányos állandó munkacso-
port március 26—28. között a 
két ország közötti vasúti sze-
mély- és áruszállítás koordi-
nálására létesült legfőbb szer-
vezet ülést tart Debrecenben. 

Az ülésen értékelik a vas-
úti együttműködés múlt évi 
eredményeit, s a többi kö-
zött megbeszélik a Moszk-
va—Budapest között az idén 
forgalomba kerülő nagy-
konténereket szállító vona-
tok közlekedés-szervezési 
kérdéseit. (MTI) 

Magyar saj lótáj é koz látó 
a Pannónia Vásáron 

A Szabadkán. Szeged jugo-
szláv testvérvárosában meg-
rendezett III. Pannónia Vá-
sáron tegnap, hétfőn dél-
előtt a magyar kiállítók saj-
tótájékoztatón adtai: számot 
részvételükről, valamint a 
magyar és jugoszláv kapcso-
latok keretében kialakult ke_ 
reskedelmi, termelési és 
műszakj együttműködésről. 
A jugoszláv és a magyar saj-
tó képviselőit Joszif Gavrity, 
a szabadkai községi szkupscsi-
na titkára köszöntötte, majd 
dr. Csikós Ferenc, Szeged 
megyei városi tanács végre-
hajtó bizottságának titkára 
tájékoztatta. Elmondotta, 
hogy a testvérváros} együtt-
működés, a barátság egyik 
erős szála az a hagyományos 
kapcsolat, amely a Szegedi 
Ipari Vásár és Kiállítás, il-
letve a Szabadkai Pannónia 

Vásár között kialakult. Már 
nemcsak a kölcsönös részvé-
tel ismétlődik évről évre. ha_ 
nem mind nagyobb a látoga-
tók száma is a szomszéd-
ságból. 

Szabadkára az idén 25 
magyar vállalat küldte el 
termékeit, és minden remény 
megvan arra, hogy a nyári 
szegedi vásáron megfelelően 
viszonozzák ezt a gesztust a 
jugoszláv partnerek. 

A magyar kiállítók kö-
zül megemlíthetjük a Ken-
derfonó és Szövőipari Válla-
latot, a DEFAG-ot. a kézi-
szerszámgyárat, a szücsipari 
és a ruházati szövetkezetet, 
amelyek Szeged iparát képvi-
selik. Idén a szegedi Felsza-
badulás Termelőszövetkezet 
is bemutatkozott Szabadkán, 
és kapcsolatokat keres jugo-

szláv kertészetekkel és vi-
rágforgalrhazó vállalatokkal, 
Magyarországról más válla-
latok részvételét is elősegí-
tette a szegedi kapcsolat: ott 
van a HÖDGÉP, a HÖDI-
KÖT s több nagykereskedel-
mi vállalat is. 

A magyar kiállítók képvi-
selői elmondották, hogy a 
Pannónia Vásár megnyitása 
óta eltelt két nap alatt is 
élénk érdeklődést tapasztal-
tak a magyar termékek iránt, 
s minden kemény megvan 
arra, hogy nemcsak a láto-
gatók tetszését nyerik el ter-
mékeikkel, hanem jelentős 
üzleteket és kooperációs szer-
ződéseket is kötnek. 

A szabadkai Technika Há-
zában megtartott sajtótájé-
koztató után a rendezők be-
mutatták a vásárt az újság-
íróknak. 

Megkezdődlek a szovjet-
amerikai tárgyalások 

Henry Kissinger, az Egye-
sült Államok külügyminisz-
tere vasárnap este megér-
kezett Moszkvába. Az ame-
rikai külügyminiszter Ni-
xon elnök szovjetunióbeli lá-
togatásának előkészítésével 
kapcsolatban a kölcsönös ér-
deklődésre számot tartó kér-
dések széles köréről folytat 
majd véleménycserét a szov-
jet fővárosban — jelenti a 
TASZSZ. 

Kissinger a vnukovói re-
pülőtéren kijelentette: 

— Az Egyesült Államok 
tovabbra is törekszik a szov-
jet—amerikai kapcsolatok 
javítására, amelynek az alap-
ját Leonyid Brezsnyev és 
Richárd Nixon tárgyalásai 
idején vetették meg. To-
vább keressük az előreha-
ladás lehetőségeit, mivel a 
nemzetközi béke jelentős 
mértékben az Egyesült Ál-
lamok és a Szovjetunió kö-
zötti békés és jó kapcsola-
toktól függ. Remélem, hogy 
a moszkvai tárgyalásokon bi-

A Kremlben megkezdődtek Brezsnyev és Kissinger tárgy a 
lásai. Képünkön: Brezsnyev és Kissinger tanácskozik 

zonyos haladást érünk el 
számos, fontos kérdésben, s 
bebizonyítjuk, hogy mind-
annyian felelősséget érzünk a 
"nemzetközi béke előmozdítá-
sáért. 

Hétfőn a Kremlben elkez-
dődtek a tárgyalások Leo-

nyid Brezsnyev, az SZKP 
KB főtitkára, Andrej • Gro-
miko szovjet külügyminisz-
ter és Henry Kissinger ame-
rikai külügyminiszter kö-
zött. 

A tárgyalásokról kommen-
tárunk a 2. oldalon. 

Napirenden: 

Európa 
biztonsága 

Kállai Gyulának, a Haza-
fias Népfront Országos Ta-
nácsa elnökének vezetésével 
hétfőn megbeszélést tartot-
tak az európai biztonság és 
együttműködés magyar nem-
zeti bizottságának tisztség-
viselői. 

Az ülésen kijelölték a 
nemzetközi bizottság soron 
következő áprilisi brüsszeli 
összejövetelére utazó magyar 
küldöttséget és áttekintették 
a nemzetközi helyzet, külö-
nösen az európai biztonság 
és együttműködés alakulásá-
nak legfontosabb kérdéseit. 
A résztvevők hangsúlyozták, 
hogy a . kormányok között 
folyamatban levő két- és 
többoldalú hivatalos tárgya-
lások mellett továbbra is 
jelentős szerep hárul a kü-
lönböző társadalmi és politi-
kai erőket tömörítő közvé-
lemény növekvő részvételé-
re, a nemzetközi enyhülési 
folyamat meggyorsítását, a 
békés egymás mellett élés 
gyakorlatának fokozódó ér-
vényesülését szolgáló akci-
ókban. 

Az ülés támogatásáról 
biztosította az európai ' biz-
tonság és együttműködés 
nemzetközi bizottságát. 

Népfronfmunkc i 
a nőpolitika 

végrehajtásáért 

L á z á r G y ö r g y 
Varsóba utazott 

A KS/A termékei a Eannónia Vasáron 

Lázár György, a Minisz-
tertanács elnökhelyettese, az 
Országos Tervhivatal elnöke 
hétfőn — Nyeczislav Jagiels-
ki miniszterelnökhelyettes-
nek, a Lengyel Népköztársa-
ság Minisztertanácsa mel-
lett működő Tervbizottság 
elnökének meghívására Var-
sóba utazott. 

' A magyar és a lengyel 

központi tervező szervek el-
nökei tárgyalásokat folytat-
nak a gazdasági együttmű-
ködés időszerű és távlati 
kérdéseiről, valamint az ez-
zel kapcsolatos feladatokról. 

Piotr Jaroszevvicz lengyel 
miniszterelnök hétfőn fogad-
ta a varsói tárgyalásokon 
tartózkodó Lázár Györgyöt. 
(MTI) 

Hétfőn, tegnap a Hazafias 
NéDfront székházában ülést 
tartott a HNF Országos Nő-
bizottsága: megtárgyalta az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának 1970. évi nőpolitikái 
határozatából adódó felada-
tokat, a népfrontmozgalom 
tavalyi munkáját, és idei 
feladatait. Baranyai Tibor, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának osztályvezető-he-
lyettese — a többi között — 
elmondta, hogy a nőpolitikái 
határozatból adódóan a 
pártszervezetek, a tömeg-
szervezetekben és társadalmi 
mozgalmakban dolgozó akti-
visták számára továbbra is 
a legfontosabb feladat a 
szocialista tudat fejlesztése, 
az a törekvés, hogy széle-
sedjék a nők társadalmi, 
közéleti tevékenysége. Az 
eddiginél is tudatosabban 
kell törekedni arra, hogy a 
társadalmi és tömegszerve-
zetek tervszerűen munkál-
kodjanak a szocialista csa-
lád. az anyaság társadalmi 
elismeréséért. A népfront-
mozgalom törekedjék a jö 
vőben is arra, hogy segítse 
azoknak a legmagasabb 
szintű jogszabályoknak — 
törvényeknek, kormányhatá-
rozatoknak — az ismerteté-
sét, amelyek a család, az 
anyaság és a nők érdekeit 
segítik, védelmezik. Szóba 
került a tanácskozáson a 
családjogi rendelkezések mó-
dosításának további népsze-
rűsítése az a törekvés, hogy 
a népfront igyekezzék előse-
gíteni a többgyermekes csa-
ládok lakáshelyzetének meg-
oldását. 

Számba vették a népfront-
munka tavaly szerzett ta-
pasztalatait a nőpolitikái ha 
tározat végrehajtása terülő-
ten, s megszabták az Qr&za 

gos Nőbizottság vezetői azo-
kat a feladatokat, amelyek-
kel elsődlegesen foglalkoz-
nak ebben az esztendőben. 
A teendők közül az első he-
lyen említették a tanácskozá-
son, hogy tovább kell szor-
galmazni a dolgozó nők — 
különösen a munkások — 
továbbtanulását, a háztartás-
sal járó elfoglaltságok 
könnyítését, többek között a 
szolgáltatások és a gyermek-
intézmények fejlesztésével. 

Az Országos Nőbizottság 
elhatározta, hogy ebben az 
esztendőben tüzetesen meg-
vizsgálja a körzetesített is-
kolákba bejáró gyermekek 
körülményeit, ankétot szer-
vez — egyebek között — a 
cigánylakosság helyzetéről 
különböző országrészekben. 
(MTI) 

Á SZOT 
elnökségének 

ülése 
A SZOT elnöksége hétfőn 

ülést tartott. 
Első napirendi pontként a 

társadalombiztosítási jogsza-
bályok egységesítéséről, egv-

I szerűsítéséról. és továbbfej-
j lesztésének irányáról tár-

gyalt. s e kérdésekben ál-
lást foglalt. 

Az elnökség megvitatta a 
szakszervezeti kádermunka 
helyzetéről, s a kádermun-
káról korábban hozott SZOT 
elnökségi határozat végre-
hajtásáról szóló jelentést, s 
határozott a tová'-bi felada-
tokról. 

Vénül a/ elnökség döntött 
i .1/ 1974. évi SZOT-díjak oda-
I ítéléséről. A díjakat május 
j elseje alkalmából oszlják 
| majd ki. (MTI) 
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