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A Fizikai Kutató

S Z O C I A L I S T A

Intézetben:

Új atomenergetikai
berendezést avattak

Szerdán, a Magyar Tudományos Akadémia Központi
Fizikai Kutató
Intézetében
fontos, ú j kísérleti berendezést avattak.
Mint Pál Lénárd akadémikus, a KFKI igazgatója
elmondta, a biztonságosan és
gazdaságosan működő atomerőművek építése, az energetikai hasznosítás
szempontjából a reaktorokban lejátszódó nukleáris, neutronfizikai folyamatokon
kívül
rendkívül jelentős a hőátadási és hidrodinamikai folyamatok vizsgálata is. Ezt
szolgálja az ú j kísérleti berendezés, amelyhez hasonló
a szocialista országok közül
csak a Szovjetunióban működik. Négy év alatt, számos magyar vállalat közreműködésével készült el
a
nagy
értékű
berendezés,
amelynek létrehozásához je-

lentős segítséget nyújtott a
Nehézipari Minisztérium, az
Országos Atomenergia
Bizottság, és a Magyar Tudományos Akadémia. A szakemberek számára kiemelkedően fontos segítséget jelentettek a szovjet Kurcsatov
Intézettel fennálló hagyományosan jó kapcsolatok.
A berendezés a VVR-típusú erőművi reaktorokban lejátszódó hőátadási és hidrodinamikai folyamatok vizsgálatára szolgál. Az üzemi
körülmények — hőmérséklet,
nyomás és teljesítménysűrűség — pontosan egyeznek az
atomerőművek reaktoraiban
fennálló paraméterekkel. így
a vizsgálatok
eredményei
például a paksi erőmű építésében, valamint biztonságos
és gazdaságos üzemvitelében
már közvetlenül értékesíthetők lesznek.

M U N K Á S P Á R T

Mezőgazdasági
gépek
automatizálása

lános fogadta
Karjalainent

A bábolnai iparszerű kukoricatermelő közös vállalatnak, az IKR-nek fontos törekvése, hogy minél
több
hazai gyártmányú gépet, berendezést építsen be nagy
teljesítményű
gépsoraiba.
Kezdeményezése nagy lendületet adott a hazai
mezőgépiparnak, amely ú j gyártmányaival a többi hazai
rendszert is ellátja.
Ezen túlmenően más iparágak is bekapcsolódnak —
ugyancsak az IKR kezdeményezésére — a mezőgazdaság
ellátásába. Jól példázza ezt
az EMG esztergomi gyára,
ahol kialakulóban van a mezőgazdasági gépek automatizálásának bázisa
Például
nem egészen két hónap alatt
fejlesztették ki tavaly a vetésellenőrző monitorokat, s
most már országszerte csaknem 400 vetőgépen
alkalmazzák.

Kádár János, a Magyar
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára szerda délben — a Központi Bizottság székházában
— fogadta a hivatalos látogatáson Budapesten tartózkodó Ahtt Karjalainent,
a
Finn Köztársaság külügyminiszterét. A szívélyes légkörű találkozón véleménycserét folytattak a magyar—
finn kapcsolatokról, az eurósín alatt húzódó, régi tégla- pai biztonság kérdéseiről, és
csatornát injektálással eltömítse. Ha ez megtörténik,
május közepére legalább az
út' egyik oldalán zavartalan
lesz a forgalom. Június végére pedig a sugárút másik
oldala is elkészül.
Tehát
az
útépítéseiméi
megkezdődött a régen várt
pezsgés. S e pezsgés eredményességét nemcsak a munkában részt vevő vállalatok
jóindulata, igazi együttműSzerdán hazautazott Buködésre való hajlandósága dapestről Donojn Purev, a
garantálja, hanem például az Mongol Népköztársaság igazis, hogy az Aszfaltútépítő ságügy-minisztere, aki dr.
Vállalat központja minden Korom Mihály igazságügylehetséges segítséget meg- miniszter meghívására —
ígért a szegedi építésvezető- küldöttség élén — hivatalos,
ségnek. S arról is szólni kell, baráti látogatást tett hahogy a dolgozók, a szocia- zánkban.
lista brigádok is átlátták az
A küldöttség
tanulmáépítkezések fontosságát, s nyozta a magyar jogi életet
vállalták, hogy az előbbiek- és igazságszolgáltatást, tárben említett határidőket tel- gyalásokat folytatott a két
jesítik. Ennek érdekében a ország igazságügyi minisztéhét végén, szombaton és va- riumai közötti együttműkösárnap is dolgozni fognak.
dés szélesítésének lehetőséSz. I.
geiről.

Valami elkezdődött
Biztató jelek az útépítéseknél
Hónapok óta nemigen írtunk a szegedi útépítésekről,
azzal a jelszóval, hogy ha
jót nem mondhatunk, az ismert rosszról minek szóljunk, hiszen azzal úgysem
segíthetünk. Segíteni a roszszal már csak azért sem lehetett. mert az utóbbi egykét hónapban a sokéves vajúdásnak már eredménye is
lett, egy olyan „komplex"
újszülött, amelyről nemigen
lehetett tudni, igazán életképes lesz-e. Komplex újszülött. Értelmetlen szóösszetételnek tűnik, de minek másnak nevezhetné az ember azt
a gyermeket, amely nem
egyszerre, hanem egy-két hónap alatt fokozatosan jött a
világra, vállalati átszervezések, koordinációs tárgyalások, minisztériumi, tanácsi,
és ki tudná felsorolni, menynyi minden
közbenjárás,
akarás
eredményeképpen.
Mocsár Kálmánnal, az Aszfaltútépítő Vállalat ú j főépítésvezetőjével jártuk végig
tegnap az E5-ös terelésének
készülő szakaszát. Azért néztük meg, mert az ember anynyi ígéret és teljesületlen várakozás után már csak a saját szc.mének hajlandó hinni.
S am.t most bárki a saját
szemerei
is
tapasztalhat,
meglepő ellentétben van a
három-négy liéttel ezelőtti
helyzettel, s — talán még
meglepőbb módon — nagyon
is egybevág azzal, amit az
Aszfaltútépítő Vállalat szegedi telephelyének vezetői
mondanak.
Miután az ember a saját
szemével győződött meg a
tényekről, a legnagyobb nyugalommal mer írni azokról
a határidőkről, amelyet —
érzése szerint — némi rátartással fogalmaztak meg a
számára. Eszerint május közepéig teljesen elkészül a dorozsmai csomópont, ahol már
a pesti irányban most is sza-

bad útja van a járműveknek. Napokon belül befejezik a Tolbuhin sugárút és a
Fonógyári út kereszteződésének kiépítését, amelynek aszfaltozása — ha az eső nem
szól közbe — már tegnap készen lett volna. Tehát a terelőút — Fonógyári út, Tolbuhin sugárút — két kritikus pontja lényegében befejezés előtt áll. Annál is inkább, mivel a héten befejezik a dorozsmai elágazástól
Dorozsma felé menet az út
jobb oldalát, s — a forgalmat átterelve arra az oldalra — a jövő héten már a
másik oldal befejező munkáit is elkezdhetik.
A kritikus szakasz változatlanul a Tolbuhin sugárút
Űttörő tér és Nagykörút közötti része, ám erről is csak
jó hírt lehet mondani. A villamos egy-két napja már a
végleges sínen jár, s az
ALÉP jogutódja, a DÉLÉP
teljes energiával hozzálátott
az ideiglenes sínek fölbontásához. Vagyis a napokban a
vízművek is megkapja a
munkaterületet a nyomócső
építéséhez. Végre úgy tűnik,
hogy a kivitelezők között kialakult az igazán jó összhang, hiszen nemcsak a BELÉP és a vízművek, hanem |
a DÉMÁSZ. a posta, a DÉGÁZ és a VILATI is egyaránt azon van, hogy a Tolbuhin sugárutat mielőbb, teljes hosszában átadhassák a
forgalomnak.
Ennek az igyekezetnek és
a jó együttműködési készségnek köszönhető, hogy —
az Aszfaltútépítő
Vállalat
egyáltalán nem felelőtlen
ígérete szerint — május közepéig elkészül az Üttörő tér
és a Nagykörút között a Tolbuhin sugárút egyik, befelé
jövet jobbra eső oldala. A
határidő egyedül a KEVIÉPen múlik, a vállalat feladata ugyanis, hogy a villamos-

Elutazott
a mongol
igazságügyminiszter

NDK szakszervezeti
küldöttség látogatása
Az NDK oktatási és nevelési szakszervezetének
háromtagú küldöttsége látogat
a megyébe, kétnapos tapasztalatcserére. A szakszervezet
elnökének, Paul
Ruhiknak
vezetésével ma, csütörtökön
Szegedre érkezett küldöttséget a Pedagógusok Szakszervezete megyei bizottsága fogadja az SZMT-székházban,
ahol Ökrös János megyei titkár tart tájékoztatót a megye oktatásügyi helyzetéről,
és a megyebizottság munkájáról. A vendégek délután a
mórahalmi általános iskola

L A P J A

szakszervezeti bizottságának
munkájával
ismerkednek.
Látogatásuk második napján,
holnap délelőtt a felsőoktatási szakszervezeti munkáról
és a pedagógusképzés időszerű kérdéseiről dr.
Riesz
Béla, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola szakszervezeti bizottságának titkára tájékoztatja a vendégeket a főiskolán. Délután Szentesen,
a járási és a városi szakszervezeti
bizottság munkájával ismerkednek, majd meglátogatnak egy Szeged környéki termelőszövetkezetet.

más időszerű nemzetközi témákról.
Részt vett a
találkozón
Púja Frigyes külügyminiszter és Rónai Rudolf, hazánk
helsinki nagykövete. Ott volt
Paul Jyrkánkallio, budapesti
finn nagykövet.
Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke szerda délelőtt az Országházban hivatalában fo-

gadta Ahti Karjalalnen finn
külügyminisztert.
Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke ugyancsak tegnap — az Országházban — hivatalában fogadta a
Finn
Köztársaság külügyminiszterét. A szívélyes légkörű találkozón
Magyarország és
Finnország fejlődő kapcsolatairól, valamint a nemzetközi politika időszerű kérdéseiről folytattak eszmecserét.

A Magyar Nemzeti
Bank közgyűlése
Szerdán tartotta évi rendes közgyűlését a Magyar
Nemzeti Bank. Jelen voltak:
dr. Faluvégi Lajos pénzügyminiszter, továbbá az állam
— mint részvénytulajdonos
— képviselői, valamint a
bank igazgatóságának és elnökségének tagjai.
Dr. László Andor államtitkár, a bank elnöke beterjesztette az 1974. évi gazdasági évről szóló jelentést, a
mérleget és az eredményelszámolást. A jegybank számadásai — mint a beszámolóból kitűnt — a pénz- és hitelügyek oldaláról kifejezésre juttatják a magyar népgazdaság elmúlt évi tervszerű fejlődését, a gyorsuló gazdasági növekedést, s a banknak a hitelfinanszírozás, a
pénzforgalom lebonyolítása, s
a devizagazdálkodás révén a
gazdasági fejlődésben betöltött szerepét. Tükrözik azonban azokat az erőfeszítéseket is, amelyek arra irányulnak, hogy a nehezebb külgazdasági
körülményeknek
népgazdaságunkra gyakorolt
hatásait elhárítsák. A bank
tapasztalatai is megerősítik,
hogy az ipari termékszerkezet átalakítása, korszerűsítése, a hatékonyság, a gazdaságosság és a versenyképesség fokozása — tehát mindaz, amit több korábbi pártás kormányhatározat feladatul tűzött ki — a kedvezőtlenebb külső.feltételek, a tőkés infláció, a hitel- és devizapiaci feszültségek növe-

kedése miatt az eddigieknél
sürgetőbbé vált. A bank hitelezési gyakorlata a IV. ötéves terv célkitűzéseit szolgálta.
A közgyűlés tudomásul vette, hogy 1974. folyamán a
Magyar Nemzeti Bank alaptőkéjét teljes egészében feltöltötték. Végezetül a közgyűlés jóváhagyta az 1974.
évi tevékenységéről szóló jelentést és elfogadta, az eredményelszámolással együtt, az
1974. december 31-i zárómérieget. (MTI)

Különleges
panel
Az ipolyvidéki erdő- és
fafeldolgozó
gazdaságban
eternit, salaUgyapot és akácfa felhasználásával
szendvicspanelt alakítottak ki a
Típustervező Intézet közreműködésével. A jó hő- és
hangszigetelő, a tűznek ellenálló panelből — acélvázon
— könnyűszerkezetes épületek emelhetők. A kísérleti
gyártás keretében az idén a
balassagyarmati telepen ezer
négyzetméteres, Budapesten,
pedig ezernégyszáz négyzetméteres
szerelőcsarnokot
állítanak össze. Az ú j termékkel a balassagyarmati
erdészet az akácfa építőipari
alkalmazása előtt nyitja meg
az utat.

Éljen iarsaoaimunk vezető ereje, a munkásosztály!
(AZ MSZMP K B ' M Á J U S l - l JELSZAVAIBÓL.)

