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L. Brezsnyev Varsóban 
Leonyid Brezsnyev, az 

SZKP KB főtitkára vezetésé-
vel kedden délután megérke-
zett Varsóba a Szovjetunió 
küldöttsége a Varsói Szerző-
dés Politikai Tanácskozó Tes-
tületének ülésére. A küldött-
ség tagjai között van Alek-
szej Koszigin miniszterelnök 
es Konsztantyin Katusev. az 
SZKP KB titkára. Andrej 
Gromiko külügyminiszter az 
ENSZ rendkívüli ülésszaká-
ról New York-ból megérkez-
ve csatlakozik Varsóban a 
delegációhoz. 

A szovjet párt- és állami 
vezetőket, valamint tanács-
adóikat a lengyel fővárosban 
Edward Gierek, a LEMP KB 
első titkára, Henryk Jablons-
ki. az Államtanács elnöke, 
Piotr Jaroszewicz miniszter-
elnök és más magasrangú 
személyiségek fogadták. 

Leonyid Brezsnyev és 
Alckszej Koszigin, kedden 
Varsóban találkozott Edward 
Gierekkel és Piotr Jarosze-
wicz-ceL 

A szívélyes, baráti légkörű 
megbeszélésen a szovjet— 
lengyel testvéri együttműkö-
dés további bővítésének és 
mélyítésének kérdéseit, vala-
mint más kölcsönös érdeklő-
désre számot tartó kérdése-
ket vitattak meg. 

Kedden, Varsóba érkezett 
Ivan Jakubovszkij, a Szov-
jetunió marsallja, a Varsói 
Szerződés tagállamai egye-
sített fegyveres erőinek fő-
parancsnoka és Szergej 
Styemenko hadseregtábornok, 
a Varsói Szerződés tagálla-
mai egyesített fegyveres erői 
törzsének főnöke is. 

A keddi Izvesztyija „Fon-
tos mérföldkő" címmel szá-
mol be arról, hogy a nem-
zetközi közvélemény érdek-
lődésének középportjában a 
Varsói Szerződés tagországai 
politikai tanácskozó testüle-
tének Varsóban megnyíló 
ülésszaka áll. 

A moszkvai televízió, vala-
mint a rádió ezzel kapcsola-
tos kommentárjai két fontos 
mozzanatot emelnek ki a 

szocialista testvérországok 
vezetői küszöbön álló ta-
nácskozásának jellemzésére. 
Mindenekelőtt emlékeztetnek 
arra, hogy a testület koráb-
bi ülései mindig a béke és 
a nemzetközi biztonság meg-
szilárdítását szolgáló pozi-
tív javaslatok, kezdeménye-
zések fórumai voltak. 

így volt ez 1968-ban Szó-
fiában. 1969-ben Budapes-
ten, s legutóbb 1972. Prá-
gában is. Különösen sokat 
jelentettek ezek a tanácsko-
zások az európai biztonsági 
konferencia összehívását, s 
más együttes európai akciók 
kidolgozását célzó szocialista 
törekvésekben. 

A másik fontos mozzanat, 
amelyet a szovjet hírmagya-
rázók a tanácskozással kap-
csolatban hangoztatnak — a 
politikai tanácskozó testület 
ülései mindenkor a testvér-
országok politikai egységak-
ciói kidolgozásának egyik 
legfontosabb eszközét je-
lentették. 

Az időjárás nem kedvez 
a mezőgazdaságnak 

Talajmenti fagyok — Kevés volt a húsvéti eső 
•— Javítottak-e a mezőgaz-

daság helyzetén a húsvéti 
esőzések? Erre a kérdésre 
Lukács Béla MÉM főosztály-
vezető-helyettes elmondotta: 
sajnos, alapvető változás 
nem történt. 

Ahol esett, ott is csupán 

két-három-négy millimé-

ternyi csapadékot mértek 

általában. Ez azonban ko-

rántsem bizonyult elegendő-

nek, tehát az április közepi 

esőzés a talaj normális ned-

vességtartalmát korántsem 

adta viszsa. Ráadásul a le-

vegő a sokévi átlaghoz ké-

pest lényegesen jobban le-

hűlt. Azt, hogy a talaj menti 

fagyok ókoztak_e kárt a 

zsenge növényekben, gyü-

mölcsösökben és szőlősker-

tekben — egyelőre még nem 

lehet eldönteni. körülbelül 

egy hét múlva tudnak a 

szakemberek választ adni az 

esetleges károk mértékére. 

Az őszi gabonák állapota 

egyelőre kielégítő, a jó, vagy 

a közepes vízgazdálkodása 

talajokon a növények még 

szépen díszlenek. A rosszabb 

vízháztartású talajokon 

azonban már mutatkoznak a 

hónapok óta tartó szárazság 

jelei. A kora tavaszi nö-

vényeknek csak egy része 

kelt ki, a március végén, 

április elején elvetett nö-

vényi kultúrák a száraz ta-

lajban nem keltek életre, 

jobbik esetben is csak egye-

netlenre, foltosra sikerült a 

vetés. Ezek a növények is 

az esőt várják. 

Országszerte jó ütemben 

halad a vetés. A cukorrépa 

vetésével néhány napon be-

lül mindenhol elkészülnek. 

A napraforgó-termesztésre 

kijelölt terület több mint 

felén van már, földben a 

mag. Idén 13—15 ezer hek-

tárra szóját szánnak a gaz-

daságok, magas fehérjetar-

talmú növény vetésének 40 

százalékával készültek el. 

Jól halad a zöldségfélék 

magjainak vetése, illetve a 

palánták kiültetése, ezzel a 

munkával országosan 40— 

50 százalékos arányban ké-

szültek el. A legnagyobb 

munkát ezekbe® a napok-

ban a kukorica vetése ad-

ja, a fontos takarmánynö-

vény vetésének 20—25 szá-

zalékával készültek eddig 

el; a legelőbbre a z alföldi 

vidékeken tartanak, itt a 

terület egyharmadán már 

végighúztak a vetőgépek. 

Tegnap, kedden végre ki-

adósabb éső öntözte Szeged 

és a szegedi járás földjeit. 

Óvjuk az ember 

Csongrád megyei környezetvédelmi ankétot 
tartottak Szegeden — Kiállítás nyílt 

Az MTESZ Csongrád me-
gyei környezetvédelmi bi-
zottsága, az Energiagazdálko-
dási Tudományos' Egyesület 
Csongrád megyei csoportja 
— az MSZMP Csongrád me-
gyei bizottsága és a Csong-
rád megyei tanács közremű-
ködésével — rendezte tegnap, 
kedden Szegeden, a Technika 
Házában az I. Csongrád me-
gyei környezetvédelmi anké-
tot. Dr. Kovács Kálmán 
egyetemi tanár, az MTESZ 
Csongrád megyei elnöke üd-
vözölte a megjelenteket, 
majd Szabó Sándor, a me-
gyei pártbizottság titkára 
mondott megnyitót. 

A világ minden részéről 
áramlanak hozzánk azok az 
információk, amelyek a kör-
nyezetszennyeződés káros, 
gyakran tragikus következ-
ményeiről számolnak be. 

Az élelmiszeripar új előál-
lítási módokat alkalmaz, a 
kemizálás növeli a termés-
hozamot, egyre növekvő 
anyagi, kulturális, szociális 
szükségleteink az ipar roha-
mos fejlődését követelik meg. 
Ezzel párhuzamosan újabb 
óriási feladat is hárul az em-
beriségre: a káros hatások 
elleni védekezés. 

Néhány elriasztó adat: a 
második világháború után a 
svájci Paul Müller Nobel-dí-
jat kapott a DDT felfedezé-
séért. Húsz évvel később már 
hadjáratot indított az egész 
világ a DDT-t és hasonló ha-
tóanyagokat tartalmazó nö-
vényvédő szerek ellen. Azóta 
újabb anyagokat fedeztek fel 
a kártevők ellen, az eredmé-
nyek azonban nem teljesen 
megnyugtatóak. Hatásukra 
felborulhat a biológiai egyen-
súly, elpusztulhat a madár-
világ, a vizek élővilága. A 
légkörben évente körülbelül 
650 millió tonna szénmono-
xid jut az emberi tevékeny-
ség által. Egyre nagyobb 
gond a háztartásokban kelet-
kezett hulladék feldolgozása. 
Budapest egyik nagy szemét-
telepére naponta 2 ezer 500 
köbméter szemetet szállíta-

nak. S hogy maradjunk Ma-
gyarországon: Özdon évi 10 
ezer tonna vasércpor száll a 
levegőbe, fővárosunkra pedig 
220 ezer tonna por és ko-
rom hullik. A Sajó néhány 
éve holt folyó: növény, állat 
nem maradt életben ebben 
a vízben. 

Mindebből a néhány kira-
gadott példából úgy tűnik, 
saját áldozatává válik az em-
ber a technikai haladás fo-
lyamán. Ezt nem szabad 
megengednünk, meg kell vé-
denünk környezetünket 

Az ez irányú kutatások 
másfél, két évtizede indultak 
meg világszerte. Hazánkban 
az 1960-as évektől megjelent 
rendeletek, kormányhatáro-
zatok rakták le az alapját a 
korszerű környezetvédelmi 
intézkedéseknek. Az MTA be-
kapcsolódott az UNESCO ál-
tal meghirdetett „Ember és 
bioszféra" kutatási program-
ba, és elkészítette a témakör 
hazai távlati kutatási tervét. 
Ebben a munkában részt 
vesznek a legkülönbözőbb 
tudományos kutatóintézetek, 
társadalmi, politikai és gaz-
dasági szervek. Az egyeteme-
ken is megkezdődött a spe-
ciális szakképzés. 

A környezetvédelemnek 
nemcsak országonként, ha-
nem kisebb egységenként is 
változnak a feladatai. Az I. 

Csongrád megyei ankétnak is 
az a célja, hogy rávilágítson 
a szűkebb környezetünket 
érintő legfontosabb káros je-
lenségekre. 

Dr. Árvái József miniszté-
riumi főosztályvezető előadá-
sában Szeged és a Tisza-
mellék környezetének válto-
zását kísérte végig a XII . 
századtól napjainkig. Ada-
tokkal is bizonyította a ke-
mizálás itt észlelhető káros 
következményeit. 

Az előadók — egyetemi ta-
nárok, orvosok, vegyész, bio-
lógus szakemberek, köztük 
egyetemi hallgatók — szá-
mot. adtak a víz minőségé-
nek vizsgálatakor szerzett 
tapasztalataikról, a növény-
védő szerek káros hatásairól, 
az élelmiszerekre kerüit 
szennyeződésekkel kapcsola-
tos kutatásaikról, a zajártal-
mak veszélyeiről. A városi 
levegő összetételéről, a zöld-
övezetekről is hangzottak el 
előadások. 

Tegnap délben Kovács Im-
re, a megyei tanács elnöké-
nek általános helyettese meg-
nyitotta a Technika Háza elő-
csarnokában a Víz-levegő 
élet című környezetvédelmi 
kiállítást, amely április 17-
től 26-ig tekinthető meg 
(sziombat és vasárnap kivé-
telével) 9-től 19 óráig. 

Ch. A. 

Közéleti napló 
Pártküldöttségünk 

Moszkvában 

A Szovjetunió Kommunista 
Pártja Központi Bizottsága 
elméleti és politikai folyóira-
ta, a „Kommunyiszt" szer-
kesztő bizottságának meghí-
vására Benke Valéria, az 
MSZMP Politikai Bizottsága 
tagjának, a , Társadalmi 
Szemle szerkesztő bizottsága 
elnökének vezetésével ked-

Az országgyűlés kulturális 
bizottságának ülése 

Dr. Ortutay Gyula elnök- lyj és tárgyi feltételek ala-
letével kedden a Parlament- kulását. 
ben ülést tartott az ország- Közérdekű volt az ülés 
gyűlés kulturális bizottsága, napirendjén szereplő másik 
A tanácskozáson a képviselők téma is: a bizottság tagjai 
az alsófokú oktatás távlati az iparművészet néhány idő-
irányelveiről tájékozódtak, szerű kérdését vették górcső 
megvitatták — dr. Goszto- alá. dr. Simó Jenő művelő-
nyi János művelődésügyi désügyi miniszterhelyettes 
miniszterhelyettes előter- tájékoztatója alapján. Meg-
jesztésében — azt a Minisz- állapították: a magyar ipar-
tertanács számára készített művészet igen számottevő, 
jelentést, amely taglalja az már-már ugrásszerű fejlő- j 
alsófokú oktatás alapvető dést ért el az elmúlt évti-
fejiődcsi irányát! a szeme- zedekberu i 

A vízben szegény Debrecen ivóvízproblémáját oldja meg az a víztisztító mű. amely 
a várostól 22 kilométerre a Keleti Főcsatorna partján épül. Képünkön: Az épülő víz-

tisztító inú 

den pártküldöttség utazót' 
Moszkvába, a Kommunyiszi 
megjelenésének 50. évordu-
lója alkalmából sorra kerülő 
ünnepségekre. 

Delegációnk az NDK-fcan 

A Német Szocialista Egy-
ségpárt Központi Bizottságá-
nak meghívására keddet 
Jakab Sándornak, a KB ta? 
jának, a KB osztályvezető 
jének vezetésével a Némc* 
Demokratikus Köztársaság-
ba utazott az MSZMP párt-
munkás küldöttsége. 

Lázár György 
Üzbegisztánban 

Kedden Üzbegisztán fővá-
rosába, Taskentbe érkezett 
Lázár György, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese, az 
Országos Tervhivatal elnöke 
Lázár György, a Szovjetunió 
Minisztertanácsa meghívásá-
ra látogatást tesz a Szov-
jetunióban. 

Oktatási küldöttség 
Tunéziábói 

Tunéziai oktatásügyi dele-
gáció érkezett. hazánkba 
Ahmed el-Ayednek, a tuné-
ziai Oktatásügyi Miniszté-
rium általános iskolai főosz-
tálya igazgatójának vezetésé-
vel a KKI meghívására. A 
delegáció a magyar oktatási 
rendszerrel kíván megismer-
kedni. 

Dr. Zsögön Éva 
Jugoszláviában 

Dr. Zsögön Éva egészség-
ügyi minisztériumi államtit-
kár vezetésével kedden reg-
gel küldöttség utazott Ju-
goszláviába. Megtárgyalják 
és aláírják a magyar—jugo-
szláv egészségügyi együttmű-
ködési egyezmény 1974—1975, 
évi munkatervéi. 
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