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a h o m o k f ö l d e k e n 
Csengelén kilenc kombájn dolgozik 

A csengelei Aranyhomok 
Termelőszövetkezet területén 
is megkezdődött az őszi árpa 
aratása. Tegnap, hétfőn már 
valamennnyi — szám szerint 
kilenc — kombájn „fogyasz-
totta" a termést. A takar-
mánygabonából 357 hektárt 
kell betakarítani, lehetőleg 
minél rövidebb idő alatt. A 
nagy munkában két ú j SZK— 
5-ös aratócséplő-berendezés 
is részt vesz. Az árpa ned-
vességtartalma egyelőre ma-
gas, várni azonban most már 
nem lehet. Nincs is rá szük-
ség, mert van már a gazda-
ságnak szárítóüzeme, amely 
az elmúlt, év őszén készült el. 
A nedves gabonát a földek-
ről a szárítóba viszik, teszik 
tárolásra alkalmassá. A szö-

vetkezet tagjai a háztáji föl-
deket főleg gabonatermesz-
téssel hasznosítják. Az őszi 
kalászosok levágásával azon-
ban nem kell bajlódniuk, 
mert a gazdaság „háztáji na-
pokat" tart. Ilyenkor a gé-
pek nagy része a tagok par-
celláin dolgozik. A búza be-
érégéig a nagyüzemi és a 
háztáji árpatermést fedél alá 
viszik. 

A szeged-kiskundorozsmai 
Jószef Attila Termelőszövet-
kezet határába ma indul-
nak a gabonaföldekre a kom-
bájnok. A múlt heti esőzé-
sek és viharok megdöntötték 
a gabonát, amellyel szembe-
fordulva haladnak a gépek, 
és visszamenve üresen jár-
nak. Ez a kényszerű megol-

dás növeli az üresjáratot, leg-
alább harminc százalékkal 
több feladatot ró a gépveze-
tőkre, akik azonban már 
máskor is sikeresen megbir-
kóztak hasonló nehéz körül-
ményekkel. A szövetkezet el-
nöke, Szitás Ágoston elmon-
dotta: jó termés ígérkezik, 
amelynek veszteségmentes 
betakarítására tervszerűen 
felkészültek. Az ú j gépek 
mellett egy régi SZK—4-es 
kombjánt is üzembe helyez-
nek a háztáji területeken. A 
régi aratócséplő-berendezé-
sekből nyolcat selejteztek ki. 
Egy dolgozik csupán közülük 
a háztájikban, de ha a szük-
ség úgy diktálja, még egy 
öreg kombájnt munkába tud-
nak állítani. 

Export szegedi üzemekből 
A vállalatok első félévi 

munkája sok mindent meg-
mutat. Nagyjából azt is, hogy 
teljesítik-e az éves tervet és 
eleget tesznek-e a külföldi 
megrendelők igényeinek. Ha 
az első hat hónapban sike-
rül pontosan exportálniuk, 
elkerülhetik a novemberi és 
decemberi kapkodást. Három 
szegedi üzemben érdeklőd-
tünk, mennyi terméket szál-
lítottak a vevőknek eddig, és 
mi várható a közeljövőben. 
Mindhárom tőkés országok-
ban adja el temékeit. 

A Szegedi Hangszergyár-
nak az idén 15 mill ió forin-
tos exportfeladatot kell meg-
oldania; június végéig éppen 
a felét- Hegedűből 6500-at, 
csellóból 2 ezret, brácsából 
500-at, bőgőből pedig 220-at 
gyárt az Amerikai Egyesült 
Államok és a Német Szövet-
ségi Köztársaság egy-egy, és 
Nagy-Britannia két kereske-
dőjének. Jobbára a hagyomá-
nyos kézi munkával. Csakis 
úgy biztosítható a kívánt jó 
minőség. A technológia tehát 
alapvetően nem változik, leg-
feljebb olykor a színezésen 
kell módosítani. Május 31-ig 
6 és fél millió forint értékű 
hangszer hagyta el az orszá-
got, a többi a raktárakban 
várja a fuvart. Azaz sikerül 
teljesíteni az első félévi ki-
viteli tervet. Újdonságnak 
•zámít, hogy az idén első al-
kalommal citerából is kért 
mintát az egyik külföldi vá-
sárló. Jelentős megrendelés-
re persze nem lehet számíta-
ni, hiszen a citera nem tar-
tozik a népszerű hangszerek 
közé. 

Meghódítani nehéz, elve-
szíteni annal könnyebb a tő-
kés vevőket. Érzi ezt a Sze-
gedi Gyufagyár is. Föltétle-
nül szükség volt a rekonst-
rukcióra, éppen azért, hogy a 
kívánt minőséget és mennyi-
séget elérhesse, csakhogy 
közben — az átmeneti ter-
meléscsökkenés miatt — né-
hány tőkés más piacra tért. 
Nehéz újra megtalálni őket, 
mert a japánok és kínaiak 

rendkívül olcsón adják a 
gyufát. A szegediek 25 mil-
lió dobozzal tudnak eladni 
1978-ban, angoloknak és hol-
landoknak. E mennyiség egy-
harmadát május végéig ki-
szállíttatták, s a közeli na-
pokra újabb fuvart tervez-
nek. 

A Nívó Faipari és Játék-

készítő Ipari Szövetkezet első 

félévi exportterve 18 és fél 

millió forint. Nagy igyekezet-

tel próbálja teljesíteni, de 

már biztosra vehető, hogy 

teljes egészében nem tudja. 

Ahhoz még az a három va-

gon is kevés, amely nemrégi-

ben hagyta el az országot. 

Az egyikben Szegedről festett 

kerti garnitúrákat küldenek 

Svédországba, a többiben pe-

dig a csongrádi üzemből ba-

baetetőszékeket Franciaor-

szágba. Kerti bútort a své-

dek is kértek, de a tervezett 

időben, az év második ne-

gyedében mégsem vették át, 

így őszig várni kelL A kis-

mértékű eimaradas musis 

oka, hogy nehezen alakul ki 

a kooperációs kapcsolat az 

egyik belga megrendelővel, 

aki gépet ígért a székek ülés-

lapjának gyártásához, de még 

nem szállította ide. Pedig sok 

a feladat a második hat hó-

napra is. Akkor főleg társas-

játékokat és játék iskolatáb-

lákat gyártanak a szövetke-

zet dolgozói. A vásárlók: své-

dek, angolok, hollandok és 

franciák. 

Púja Frigyes 
Bécsbe érkezett 
Dr. Willibald Pahr osztrák 

külügyminiszter meghívásá-
ra hétfőn, tegnap délután 
háromnapos hivatalos látoga-
tásra Bécsbe érkezett Púja 
Frigyes magyar külügymi-
niszter. Megérkezésekor a 
bécsi Imperial szállóban ven-
déglátója, dr. Willibald Pahr 
osztrák külügyminiszter üd-
vözölte Púja Frigyest és a 
küldöttség tagjait. 

A kedden, ma délelőtt 
megkezdődő hivatalos meg-
beszéléseken a két külügy-
miniszter áttekinti a ma-
gyar—osztrák kapcsolatok 
alakulását, illetve a nemzet-
közi helyzet legfontosabb fej-
leményeivel összefüggő kér-
déseket. 

Az Osztrák Külpolitikai és 
Nemzetközi Kapcsolatok Tár-
sasága felkérésére Púja Fri-
gyes kedden előadást tart „A 
Magyar Népköztársaság kül-
politikájának fő vonalai és 
az európai együttműködés 
időszerű kérdései" címmel. 
Szerdán az osztrák Külügy-
minisztérium épületében sor 
kerül a két ország közötti ví-
zumkényszer megszüntetésé-
ről szóló és a jövő év január 
1-én életbe lépő egyezmény 
aláírására. (MTI) 

Kubai 
küldöttség 
hazánkban 
Oláh István altárbornagy, a 

Magyar Néphadsereg vezér-
kari főnöke, honvédelmi mi-
niszterhelyettes meghívására 
hétfőn — katonai delegáció 
élén — hivatalos, baráti lá-
togatásra hazánkba érkezett 
Senen Casas Regueiró altá-
bornagy, a kubai forradalmi 
fegyveres erők vezérkari fő-
nöke, a forradalmi fegyveres 
erők miniszterének első he-
lyettese. 

Újabb lakások, 
intézmények határidőre 

A DÉLÉP túlteljesítette idei első félévi tervét 
Megyénk legnagyobb épí- Szegeden 978, Csongrádon sukban szerepelt a Szegedi 

Me-
ott-

tőipari vállalata, 2 ezer 689 150, Békéscsabán 60, 
lakás felépítését vállalta eb- zőhegyesen 30 családi 
ben az évben. Munkaterii- honba költözhetnek rövi-
letük bővült; Békéscsabán desen a tulajdonosok. A la-

Mezőhpgyesen is építe- kásépítési terv teljesítése es 
nek. Kiemelt helyen sze-
repel tevékenységükben a 
lakás, ezért úgy készítették 
a terveket, hogy az első fél-
évben megközelítően 50 
százalékát teljesítsék a vál-
lalásoknak. 

Sípos Mihály vezérigaz-
gató tájékoztatójában el-
mondta; a 

munkaerőhiány ellenére a 
tervezettnél 53 lakással 
többet adtak át az első fél-
évben. 

Ságby Vilmos Moszkvában 
Sághy Vilmos belkereske- torgmas nemzetközi kereske-

delmi miniszter — A. I. delmi, vendéglátóipari és 
Sztrujeonek, a Szovjetunió élelmiszeripari gépkiállítást 
kereskedelmi miniszterének is. Vendéglátójával megbe-
meghívásara — hétfőn két- szélést folytat a két ország 
napos látogatásra Moszkvába belkereskedelmének időszerű 
utazott. Megtekinti az Inprod- kérdéseiről 

Konzervgyár paradicsom-
üzeme hűtőtornyának el-
készítése. Határidőre ennek 
a műszaki átadása is meg-
történt. 

A második félév során is-
mét 

több lakúház kerül át-
adásra Hódmezővásárhely-
Kertvárosban, Szentesen, 
a Hámán Kató lakótele-
pen, továbbá Szeged Észa-
ki és a Tarján város-
részben. 

Az ütemes, jól előkészített 
munka már az első félév-
ben megkezdődött. így biz-
tosítottnak látszik, hogy a 
vállalat éves lakásépítési 
tervét határidő előtt telje-
sítik. Készülnek már a jövő 
évi építkezésekre Makón, 
Kódmezővásárhelyen és Sze-
geden is. 

A meglevő munkaerő terv-
lát is átadták Szegeden. Ma- szerű átirányításával mind 
kán a kemping, az autó- a mély, mind pedig a ma-
busz-pályaudvar, Hódmező- gasépítkezéseknél pótolni 
vásárhelyen pedig a szenny- tudták eddig a már-már 
víztisztító telep építkezésé- krónikusnak nevezhető mun-
vel készültek eL VáUalá- kaerőhiányt. 

különösen Csongrád váro-
sában halad jól; ott mind-
össze 26 lakás átadása hi-
ányzik még az V. ötéves-
terv-időszakban vállaltak-
ból. Az építkezés jól ha-
lad. a hiányzó lakások mű-
szaki átadására még ebben 
az évben sor kerül. 

A lakásépítés mellett több 
középületet, intézményt is 
készítettek. 

Kiskundorozsmán átadták 
az első HOB (házgyári ele-
mekből készült óvoda, böl-
csőde) elnevezésű, száz fé-
rőhelyes óvodát. 

Befejeződött a Szegedi Pos-
taigazgatóság iroda-, mű-
szaki és szociális létesítmé-
nyeinek építése. Az Élel-
miszeripari Szakközépisko-

Allvánjcrdő és a műkőburkolat piramisai, daruk és uszá-
lyok népesítik be a Rertalan-emlckmű helyéről készült 

képet: teljes a nagyüzem 

Somogyi KArolyné felvételei 

A vizrc települt uszályról, a szádfalak közé zárt folyóme-
derbői szivattyúzzák ki az iszapot. A pihenőben a szüksé-

ges javításokat te elvégzik 

Az új híd krónikája 

Díszesed! pillanatok 

Az újszeged! hídfőtől végignézve a hidtestet. még kissé 
„tüskésnek" lúnik az út, ám a pályalemezek hamarosan 
helyükic kerülnek, s akkor már egészen hídszerű lesz a 

> híd 

A folyó bal partján, az egyik félig már elkészült támfal 
szomszédságában, fotóriporterünk „csalt" egy kicsit: a ma-

gashaz teteje így került a feljárólépcsővel egy szintbe 


