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Búcsü Allende özvegyétől 

napló 
Elutazott 

a KNDK küldöttsége 
Vasárnap a délelőtti 

órákban elutazott hazánkból 
a KNDK kormányküldöttsé-
ge Kim Jong Dzu miniszter-
elnök-helyettes, a Koreai 
Munkapárt Politikai Bizott-
sága tagjának vezetésével. A 
delegáció Aczél Györgynek, 
a Minisztertanács elnökhe-
lyettesének. az MSZMP Po-
litikai Bizottsága tagjának 
meghívására tartózkodott 
hazánkban. Búcsúztatására 
a Ferihegyi repülőtéren 
megjelent Aczél György és 
a Külügyminisztérium több 
vezető . munkatársa. Ott volt 
Balc Gjong Szun, a KNDK 
budapesti nagykövete is. 

M B BŐ vényállom ány az üvegházban 

Kukoricatörés 
tavasszal 

Szakmai napok a BNV-n 
A BNV-n hétfőn megkezdődtek a szak-

mai napok, vagyis péntekig a nyitástól 
délután 2 óráig csak szakemberek látogat-
hat ják a vásárt, hogy zavartalanul tár-
gyalhassanak, tájékozódhassanak a kiállí-
tott anyagról. A termékek bemutatására 
valamennyi vállalat mérnököket, techniku-
sokat, tárgyalásokra felhatalmazott keres-
kedelmi szakembereket küldött a vásárra, 
hétfőn, a kora délelőtti órákban már ők 
fogadták a sok száz hazai és külföldi lá-
togatót. 

A délelőtti órákban a BNV-re látogat-
tak a megyei pártbizottságok első titkárai, 
illetve titkárai, társaságukban volt az 
MSZMP Központi Bizottságának több osz-
tályvezetője. A vendégeket Udvardi Sán-
dor külkereskedelmi miniszterhelyettes és 
a HUNGEXPO vezetői fogadták. 

Több kiállító hétfőn tájékoztatta a saj-
tót a vásáron bemutatott termékeiről és 

üzleti kilátásairól. Az Elzett Fémlemezipa-
ri Művek kereskedelmi igazgatója, dr. 
Szlavkovszky Imre például elmondta, 
hogy kiállításuk egyik slágere az Atwood-
márkájú autózár, amelyet amerikai licenc 
alapján gyártanak. E hosszú élettartamú 
zárakat bármilyen járműtípusra fel lehet 
szerelni. A vállalat továbbra is intenzíven 
részt vesz a Zsiguli-kooperációban, az idén 
háromszázezer garnitúra járműzárat szál-
lít tartozékaival együtt a Szovjetunióba a 
Zsiguli gépkocsikhoz. 

A járműipar sajtótájékoztatóján első-
sorban a modern 280-as csuklósbuszra, az 
551-es és 552-es típusú buszra hívták fel 
a figyelmet, amely, svéd gyártmányú al-
vázra építve. Irak számára készült. 

A Gép- és Műszeripari KISZÖV 30 tag-
szövetkezetének kiállítási anyagát ismer-
tette az újságírókkal, köztük a híradás-
technikai szövetkezet újdonságát, a zseb-
számológépet 

Gázfeldolgozás helyben 
A szegedi szénhidrogén 

medencében fontos ú j szaka-
szához közeledik a többmil-
liárd forintos beruházással 
megvalósuló földgázprogram: 
amíg az elmúlt években 
épült gázüzemek „csupán" 
szolgáltatták, továbbították a 
földgázt a fogyasztóknak, 
ezután másfajta üzemekben, 
rövidesen a feldolgozás is 
megkezdődik. Az eddig léte-
sült üzemeknek tehát nem 
feladata a feldolgozás, ezek 
a kutakból csak összegyűjtik, 
majd megtisztítva, víztelenít-
ve az országos távvezeték 
hálózatba bocsátják az im-
már évi négymillió tonnányi 
szénnel egyenértékű szegedi 
földgázt. 

A szegedi medencében a 
tulajdonképpeni feldolgozás 
tehát akkor kezdődik, amikor 
elkészül a kimondottan erre 
tervezett, s magyar—szovjet 
kooperációban épülő két új 
üzem. Együttes beruházási 
költségük megközelíti a más-
fél milliárd forintot. Felada-

pán-butánt, 214 000 tonna 
gazolint, 36 000 tonna izopen-
tánt is el kell készíteni. A 
propán-bután rendeltetése 
közismert, az izopentánt a 
benzin javítására használ-
ják. Ezeket a származékokat 
gyártja majd tehát a két 
szovjet tervezésű és készítésű 
üzem, amelyek közül az 
egyiknek az építkezése ér-
kezett most ú j szakaszához: 
felállították az objektum leg-
fontosabb részeit, az ötven— 
hatvan méter magas és 
egyenként 50—100 tonnás 
szénhidrogén-leválasztó tor-
nyokat. 

Felszerelésük nem volt 
csekély műszaki feladat: kü-
lön vasúti vágányokat, daru-
pályákat építettek a helyszí-
nen. s az acélkolosszusokat 
óriásdarukkal emelték a be-
tontalapzatokra. 

Ugyancsak fontos feladat-
ként, gyors ütemben szerelik 
a gázfeldolgozó különféle 
technológiai berendezéseit. 
Ezeknek a szerelési, vala-

Ez utóbbiak többsége ugyan-
csak a KISZ védnöksége 
mellett igyekszik a népgazda-
ságnak oly fontos objektu-
mok mielőbbi létrehozásán. 
Az együttműködés alapján a 
szeptember 30-i határidő he-
lyett tehát már a jövő hónap 
végére befejezik a technoló-
giai szereléseket, műszerezé-
seket, a negyedik negyedév-
ben pedig megkezdheti a 
próbaüzemelést a magyar— 
szovjet kooperációban épülő 
gázfeldolgozó üzem. Ugyan-
akkor m á r befejezték a má-
sik hasonló, szovjet gyártmá-
nyú gázfeldolgozó alapozá-
sát is. 

D. B. 

Hortensia Bussi Allende, 
a meggyilkolt Allende elnök 
özvegye vasárnap elutazott 
a magyar fővárosból, ahol 
közel egyhetes tartózkodása 
során többek között részt 
vett a Nemzetközi Diákszö-
vetség kongresszusának ese-
ményein. Látogatásával egy-
úttal eleget tett az Országos 
Béketanács és a Hazafias 
Népfront korábbi meghívá-
sának is. 

Svéd miniszter 
Veszprémben 

Svante Lundkvist svéd 
földművelésügyi miniszter 
hétfőn Veszprém megyébe 
látogatott. A svéd vendéget 
elkísérte dr. Dimény Imre 
mezőgazdasági és élelmezés-
ügyi miniszter is. A svéd 
küldöttség tagjaként Veszp-
rém megyébe látogatott Ivan 
Echersten államtitkár, és 
jelen volt Gustav Bonde, 
Svédország budapesti nagy-
követe is. 

w 

Úttörők szemléje 

Szép fejlettek a kísérleti kukoricacsövet; 

Amint már arról korábban 
hírt adtunk, a Gabonater-
mesztési Kutató Intézet kis-
zombori nemesítő telepén az 
üvegházban még januárban 
vetettek kukoricát, hogy egy 
évben kétszer nyerjenek sza-
porító anyagot és az ú j hib-
ridek előállítási idejét a felé-
re csökkentsék. A csöveket a 

ősszel. Próbálkoztak régeb-
ben azzal is, hogy meleg ég-
övi országokba küldtek ki 
magot. A merőben eltérő ég-
hajlati és talajviszonyok kö-
zött azonban egészen más-
képpen fejlődtek — például 
túl magasra nőttek — a kí-
sérleti kukdricák. Ez az 
egyébként körülményes mód-

napokban törték l e és a le- s z e r n e m v á l t b e - e z é r t v a n 

, , , szükség a kukorica üvegházi morzsolt szemeket a tenyesz-
n e v e l é s é r e , a m e l y n e k e lőnye , 

kertben elvetve az idei má- h o g y a n e m e s i t ő k s z e m e 

sodik ..termésre", nemesitési előtt, állandó ellenőrzésével 
alapanyagra lesznek szert az fejlődik a növény. 

tuk, hogy a földgázból kü-
lönféle szénhidrogén szárma-
zékokat állítsanak elő. A 
medencére — ugyancsak szov-
jet közreműködéssel — ki-
dolgozott művelési terv sze-
rint ugyanis az évi egymillió 
tonna olaj mellett 2,2 mil-
liárd köbméter földgázt hoz-
nak a felszínre, s ennek szár-
mazékait: 170 000 tonna pro-

min-t műszerezési, festési 
munkáknak a határideje az 
eredeti tervek szerint ez év 
szeptember 30-a. A KISZ és 
a Komszomol azonban szo-
rosan együttműködnek a 
Szovjetunióból érkező beren-
dezések kellő időben történő 
szállításában, a felszerelésben 
pedig az építkezésben résztve-
vő hazai válialatok tucatjai. 

Munkaverseny 
a nehéziparban 

A Nehézipari Minisztéri- mának helyzetéről és fel-
um vezetői dr. Szekér Gyu- adatairól tárgyaltak, 
la miniszter elnökletével Az ország ipari beruházá-
hétfőn kibővített értekezle- sainak a fele a nehézipari 
tet tartottak. A nehézipar ágazatban valósul meg. ezért 
kongresszusi és íelszabadu- a kongresszusi és a l'eisza-
lási munkaverseny-mozgal- badulási versenyben különö-

sen fontos az ágazati beru-

A munkásszállót M r J " | H L v a n ' s e n n e k a k o l~ 

í fl második otthon = ^ r -
tal szakmunkásai. h°g>' a szabad ido 
Nem szeretnek al- hajdan 6 millió fo- hogy beilleszkedje- eltöltésére. művelő-
bérletben, s ezt nem rintért épített épület nek a közösségbe. désre sokféle lehető-
elsősorban a magas már kivül-beíül ott- Hogy ez előbb- s é 8 e t teremtenek, 
lakbérrel indokolják, honos. A 140 lakó utóbb csaknem Közös délutáni ze-
hanem azzal, hogy ma már az ablakon mindnek sikerül, bi- nehallgatás. ki mit 
valójaban ott magá- is szívesen néz ki: zonyítja az is, hogy tud? vetélkedő, ké-
nyosak, a leányszál- parkra, rendben tar- a lanyszóllas első la- ziorunkazás — sok-
lóban pedig baráti tott kertre látnak, kói közül is nagyon Féle szórakozás biz-
közösséget. szórako- Hol van ez már a sokan ma már a tosított, a fiatal 
zást is találtak. Azok hajdani képtől, ami gyár törzsgárdájához munkáslányok ked-
is szívesen visszatér- az első lakókat fo- tartoznak, s hogy ve> hajlama szerint, 
nek látogatóba, akik gadta! Akkor maguk kötődni tudnak a Ma is sok vidéki 
már otthont alapi- hozták rendbe, taka- gyárhoz, okvetlenül fiatalt vonz a gyár 
tottak, Szegeden rították az épületet, a jó „második ott- — s ha az újak is 
mentek férjhez. teremtettek otthonos honnak" is tulajdo- megszeretik a mun-

házások késés nélküli, s le-
hető leggyorsabb ütemű 
megvalósítása, üzembe he-
lyezése. s a tervezett kapa-
citás minél gyorsabb elérése, 
így a minisztérium vezetői-
nek értekezlete kedvezően 
fogadta a KISZ nehézipari 
védnökségi szervező bizott-
ságának versenyfelhívását, 
amely az új létesítmények 
építésében részt vevő KISZ-
szervezeteket. ifjúsági bri-
gádokat és fiatalokat moz- [ 
gósítja a Dunai Hőerőmű | 
Vállalat, a Tiszai Hőerőmű 
Vállalat, a Tiszai Kőolaj- | 
ipari Vállalat, a szegedi kő-
olaj- és földgázipari létesít-
mények ütem szerinti meg-
valósítására. továbbá a pró-
baüzemeltetés és az üzembe 
helyezés zavartalan lebonyo-
lítására, elsősorban a Tiszai 
Vegyil^ombinátban, az ole-
finműben. a Dunai Kőolaj-
ipari Vállalat öt termelő-
üzemében. a Péti Nitrogén 

Hatodik éves a szobákat, a ma be- nítható. A szálló ön- kásszállót, kötődnek > Művek nagy kapacitású 
Kenderíonó és Szó- kerülő 15—16 éves kormányzataban a a gyári közösséghez 
vöipari Vállalat lányok gondja vi- gyár mindhárom is. 
leányszallója — s a szont már csak arz, egysége kepvreeh«e Sz, M. 

műtrágya gyárának ammó-
nia- és karbamidtermelő 
egységében és az inotai gáz-
orbinás csúcseröműben. I e 

Vasárnap, ragyogó napsü-
tésben ezer fiatal vett részt 
a szegedi járási-városi Hor-
váth Pál határőr úttörő 
zászlóalj és a kiskunhalasi 
járási-városi Sziklai Sándor 
határőr úttörő zászlóalj kö-
zös szemléjén, amelyet Ke-
lebián tartottak. Az egész 
napos rendezvényen részt 
vett: Sziklai Sándor özve-
gye. egyetemi tanár és Szö-
gi Béla, a KISZ Csongrád 
megyei bizottságáriak első 
titkára is. Ott voltak a ha-
tárőrség orosházi és kiskun-
halasi egységének képvise-
lői. * 

Az úttörők -szemléje aka-
dályversennyel kezdődött, s 
szellemi vetélkedőn és film-
vetítésen vettek részt az 
úttörők. A versenyek befe-
jezése után a kiskunhalasi 
Határőr Dózsa ifjúsági lo-
vascsapata szórakoztatta a 
község lakóit, és az úttörő-
ket. 

Délután az úttörők a 
mélykúti úttörő-zenekar 
pattogó muzsikájára, a sza-
kaszokat vezénylő határ-
őrökkel az élen sorakoztak 
fel az alakulótérre, majd 
Krasznai Mihály, a szegedi 
járási KISZ-bizottság titká-
ra móndott ünnepi beszédet. 
Az elmúlt évben a legjobb 
munkát a Horváth Pál úttö-
rő határőr zászlóalj kübek-
házi szakasza és a Sziklai 
Sándor úttörő határőr zász-
lóalj tompái szakasza végez-
te. Ezért a csapatzászlót egy 
évig — a következő szem-
léig — ezek a szakaszok 
fogják őrizni. 

A honvédelmi nevelő mun-
kában és a határör-szakkö-
rök munkájának irányításá-
ban kifejtett tevékenységé-
ért az országos parancsnok 
Kiváló határőr jelvénnyel 
tüntette ki Pintér Zoltánné 
morahalmi csapatvezetőt. 

Gazsó Béla 

Gyalarcti úttörők a cellövovcrsenyeii 


