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A Szegedi Hangszergyár szocialista brigádjai a városi tanács II. Kerületi hivatalával
kötött megállapodás alapján szépítik a Klapka teret. Füvet vetettek, kis fákat ültettek, homokozót készítettek, a gyárban meglevő fcnyöfarönk-végekből ülőke-mászóka
játékot helyeztek el. Elrendezték a terepet, földet terítettek, rendszeresen locsolják
a sarjadó füvet, a fákat, s gondozzák a játszóteret. Képünkön: gyerekek a téren.

Megelőzés,
védelem

A járványügyi helyzet a városi tanács vb előtt

mlékezzünk az aratásokra! A m a gyar történelem egy szakaszát látjuk magunk előtt. A kisparaszti
gazdálkodás rőfnyi parcelláit, a már múzeumokba került készségekkel;
kaszák,
sarlók, kaszakövek, cserépkorsók, a minden tizenkettedik kereszt verejtéke, s a
felsebzett kéz izzadtságszaga. A kocsizörgéses hajnalok, az éjszakáig tartó robotolások, az újtól újig való állandó reszketés,
elég lesz-e, kitart-e a kenyér — emlékezhetünk.
Ne vájkáljunk a történelem szomorúságaiba! Igaz, meg se kerülhetjük. Az első,
közösbeli aratásokat sem, amikor a hit, a
mai paraszthősök akarása, reménye birkózott a földekkel, a'z ú j terméssel, kaszával,
aratógépekkel, az uradalmak levetett eszközeivel. de mégiscsak közös akarattal
arattak.
Hová tűntek azok az idők? Temeti legújabbkori történelmünk. A nagyüzemek és
a mezőgazdasági technika.
Emlékezhetünk az elmúlt két esztendő
próbára tevő aratásaira is, aszályos tavaszok után fizettek gazdagon a földek. Nincs
ebben semmi varázslatos, nagyobb termőképességű és szárazságtűrőbb fajták teremnek, szovjet búzafajták, elegendő a
műtrágyaellátás, gyomirtó szerekből is bőségesen jut a táblákra, ú j és újabb technológiák, iparszerű termelés segíti a földművelést, ugyanakkor kijavítja a természet esetleges hibáit, ha aszály károsítja a
vidéket. Az ember ura a készségeknek.
A technika, az eszközök tehát úgy, ahogy
adottak. Az ember pedig érdekelt a betakarításban. Készült. Hiszen több helyen

elég mostoha sorsra jutott a géppark, a
jó, szovjet SZK—4-es kombájnok jelentős
része elhasználódott, a legújabbakból viszont kevesebbet kaptak a nagyüzemek,
mint ahogy igényelték. Maradt tehát az
okos felkészülés, a meglevő erő- és munkagépeket rendbeszedni, javítani, és idejében majd kezdeni az aratást. Javában t a r tanak a gépszemlék a közös gazdaságokban,
a kampányterveknek megfelelően
tisztogatják a raktárakat, szárítóhelyeket.
Várják az ú j termést.
Péter-Pál az aratásé. Régen a gazdálkodó ekkortól számította az igazi
nyarat,
amikor már fizetett a föld. A mezőgazdasági üzemekben folyamatos,
365 napig
tartó nyarakra rendezkedtek be, s az aratás egy komplex gépesített folyamat, amit
30—40 ember három hét alatt lebonyolít.
A romantikája is olyan az aratásoknak, a
gép, a rohanó idő ú j szokásokat, ú j romantikát teremt. Kicsit még talán idegenkedünk tőle, azért nem yettük a szívünkbe, a pótkocsira ömlő gabonatenger
látványát, a borotvált tarlók esztétikáját,
a szapora szalmabálákat, a frissen szántott
földek gyönyörűségeit.
Hamarosan aratnak. Az árpatáblák már
szőkén ígérnek és meghajtják kalászaikat.
A búzák bő termést mutatnak. Az ember
betakarítja a megszolgált örömöket, öszszefogással, az idővel versenyezve — esetleges esős napokkal is —, hiszen minden
óra, minden nap, ami kint éri az elpergő
kalászost, mázsákkal rabol a készből, a
termés minőségéből.
Jó aratást!
Sz. Lukács Imre

Gondoson készülnek
a gabona átvételére

Ha az egészségügyről esik ezért tervbe vették a serdü- ményeknek megfelelő karanBZÓ, a KÖJÁL
meglehető- lő leányok rózsahimlő elleni tént állítsanak fel.
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bevezetését.
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nak a kombájnok, és megveszélyes járványokat oko- heny viszonylag kis szám- lehetővé teszi majd a zsú- szemlék arról tanúskodnak,
A Gabonatröszt műszaki kezdődik a gabona átvétele.
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Éppen hogy a nagyforgalmu roszkei végzett átalakítások mielőbezért is tűzte tegnapi ülésé- határátkelöhelyen a követel- bi befejezésére.
nek napirendjeié — más témák között, például a színház tevékenységéről
szóló
jelentés — a városi tanács
végrehajtó
bizottsága
az Június 21-től
egészségügyi osztálynak
a
járványmegeiöző
munkáról,
a város járványvédelmi felUdvardi Sándor külkeres- gyar szakaszának megépíté- irányul. A jugoszláv vallalakészültségéről szóló jelenkedelmi
miniszterhelyettes séről. Az egyezmény szerint tok elkészítik a jugoszláv—
tését.
és Alois Hloch csehszlovák a magyar fél beruházásához magyar határig a kőolajvekülkereskedelmi
miniszter- a csehszlovák kormány hi- zetéket. A magyar határtól a
Szegeden a
járványügyi
helyettes csütörtökön Buda- telt nyújt, amelynek kereté- kőolajvezeték építése mamegelőző munkát a KÖJÁL
A
jubileumi
—
huszonötöeszperantisták
elkötelezettsépesten magyar—csehszlovák ben a kőolajvezeték létesíté- gyar—csehszlovák együttmülaboratóriuma,
fertőtlenítő
csöveket, ködésben történik. Á megállomása, az Állami Köz- dik — magyar eszperantó- géről a béke nemes ügye államközi egyezményt írt alá séhez szükséges
mellett
az Adria kőolajvezeték ma- tartályokat
és szivattyúkat építendő vezeték évi 10 miiegészségügyi
Járványügyi kongresszust június 21-én,
- (MTI)
szállítanak, és a vezeték fe- lió tonna kőolaj szállítását
Felügyelőség — mint ható- 22-én és 23-án Szolnokon, a
lének kivitelezését
végzik, teszi lehetővé, amely a két
ság — és a városi kórház
Az építés ez év végén, illet- ország
részére
egyenlő
fertőző osztálya végzi. A vá- Ságvári Endre Megyei Műve a jövő év elején kezdő- arányban biztosítja az olaj
ros járványügyi helyzete az velődési Házban rendezik. A
dik, és a jugoszláv szakasz gazdaságos fuvarozását.
A
elmúlt tíz évben javult. A nagyszabású találkozóra
az
megépítésének időpontjáig.— magyar szakasz megépítésévédőoltásokkal befolyásolha- eszperantómozgalom
több
1976 végéig —' befejeződik. re a két kormány megbízátó
betegségeket minimális mint 400 hazai képviselőjét
A
szerződés aláírásánál sából írták most alá a maszámúra sikerült csökkentejelen yolt dr. Bíró József gyar—csehszlovák
államkóni. A gyakrabban előfordu- várják, ezenkívül részt veszkülkereskedelmi miniszter és zi egyezményt. A magyar
ló fertőző betegségek közül nek az eseményen külföldi
is. A legtöbben
említést érdemel például a vendégek
Ivan Vacskovnak,
a Bol- jogpolitikai kérdésekről ta- dr. Lőrinc Imre nehézipari szakaszon megépítendő veállamtitkár.
zeték hossza Százhalombatkanyaró. 1967-ben 1023 meg- Lengyelországból
jelezték gár Népköztársaság legfőbb nácskoztak.
betegedés volt Szegeden, s érkezésüket. A három nap ügyészének vezetésével
—
A delegáció a
délutáni
táig 210 kilométer. Innen a
t
ez a szám a kanyaró elleni alatt
legfőbb órákban folytatta útját Bumár korábban üzemelt — de
szekcióüléseken
ta- dr. Szénási Géza
védőoltás bevezetése után
Ez év januárjában jugo- a Barátság—2. vezeték mega
világnyelv ügyész meghívására — teg- dapestre. A vendégek managymértékben csökkent. Az nácskoznak
nap hivatalos
látogatásra gyarországi
tartózkodásuk szláv, magyar és csehszlo- építésével felszabaduló —
népszerűsítésének
formáiról,
utóbbi időben azonban
ishazánkba érkezett a Bolgár során az ügyészi szervezet vák vállalatok
magánjogi Barátság—1. vezetéken törmét növekszik, főként
az lehetőségeiről. A Damjanich Népköztársaság ügyészi de- és az országos kriminaliszti- szerződést írtak alá az Ad- ténik a szállítás, a csehszloidősebb, oltásban még nem János Múzeumban kiállítá- legációja. Először Szegeden kai intézet munkájával is- ria partjától Jugoszláviába, vák átvevőhelyig, Tupáig. A
részesített korosztály beteg- son mutatják be az eszpe- tettek látogatást, a küldött- merkednek meg. Többek kö- Magyarországra és Csehszlo- magyar szakasz
megépítése
szik meg. Meglehetősen so- rantó nyelvre lefordított iro- séget dr. Bíró György vezér- zött a bűnözés és bűnüldö- vákiába történő tengerentúli Magyarország és Csehszlokan kapják meg a rózsaőrnagy, a Magyar Népköz- zés, a nyomozási és az álla- kőolajszállítás
gazdaságos vákia
együttműködésének
himlőt. amely enyhe lefo- dalmi müveket, kiadványo- társaság legfőbb ügyész he- i á nos
felügyelet
ügyészi megoldására létesítendő ve- nagy jelentőségű eredménye,
.
.,
,
,
. zeték megépítéséről. A veze- szorosan kapcsolódik a szolyású betegség, viszont a kat, A záró napon a részve- lyettese és dr. Pozsgai Istterhesség első szakaszában vők békenagygyűlést
ren- ván, Csongrád megyei
fő- módszereit, valammt a pol- ték a Rijeka melletti Omi- cialista országok
komplex
igen veszélyes a születendő deznek. A hazai és a külföl- ügyész fogadta, majd a me- eari tevekenyseget tanulmaa- saljból indul ki, és egyik lc- programjának
megvalositágyermekae
nezve.
fcagea
ágazása Magyar ország felé sáüoz.
ÉBpenía* uenck^ek hket tesznek aaigyei főügyészségén időszerű nyozzak^

Magyar-csehszlovák államközi egyezmény;

Eszperantó kongresszus
Bolgár
delegáció

Hz Adria-vezeték magyar
szakaszának építéséről

ügyészi
Szegeden

