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Kádár János fogadta 
az Drgenlin KP főtitkárát 

Kádár János, a Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottságának első titká-
ra szerdán fogadta a hazánkban tartózko-
dó Geronimo Arnedo Alvarezt. az Argen. 
tin Kommunista Párt főtitkárát. 

A szívélyes, baráti légkörben megtartott 
találkozón tájékoztatták egymást pártjaik 
tevékenységéről, véleményt cseréltek a 
nemzetközi helyzet, valamint a nemzetkö-
zi kommunista és munkásmozgalom né-

hány időszerű kérdéséről. Áttekintették és 
megerősítették az MSZMP és az AKP ha-
gyományosan jó kapcsolatait, és megálla-
podtak a két pártnak a proletár interna-
cionalizmus elvein alapuló együttműkö-
dése továbbfejlesztésében. 

A találkozón jelen volt Oscar Moyana, 
az Argentin Kommunista Párt Központi 
Bizottságának tagja és Gyenes András, az 
MSZMP KB titkára. 

Tanácskozott 
a KISZ Központi 
Bizottsága 

Tegnap, szerdán összeült a 
KISZ Központi Bizottsága. 
Maróthy Lászlónak, az 
MSZMP Politikai Bizottsága 
tagjának, a KISZ KB első 
titkárának elnökletével meg-
tárgyalja az 1977/78. mozgal-
mi év akcióprogramjának 
végrehajtását, valamint a 
tavaszi taggyűlések és kül-
döttgyűlések tapasztalatait. 
Az erről szóló jelentést Deák 
Gábor, a KISZ KB titkára 
terjesztette elő. (MTI) 

Visszatért a Fölére 
a szovjet-lengyel nrpáros 

Szerdán, tegnap véget ért visszatérnek a Csillagváros-
a második nemzetközi űr- ba, és még ezen a héten saj-
expedíció 8 napos útja. A tókonferencián számolnak be 
Szojuz—30 űrhajó Pjotr Kii- az együttes munkáról, az el-
mük parancsnokkal és az el- végzett kísérletekről, tapasz-
ső lengyel űrhajós-kutatóval telataikról ( A gzojuz-30 le 
Miroslaw Hermaszewskivel  J -
szerencsésen leszállt a meg- szállásáról részletes tudósi-
adott körzetben, Celinográd- tásunk a 2. oldalon.) 
tói 300 kilométerre nyugatra. 

Az űrhajósok az előzetes 

A gabonaipar felkészülten varia 
a bűzaszállítmányokat 

A termést 1 ezer 100 helyen veszik át 
A Gabona Tröszt üzemei 

felkészültek az aratási sze-
zonra, amely a bőséges ta-
vaszi és kora nyári esőzé-
sek után várhatóan idén az 
átlagosnál 10—12 nappal ké-
sőbb kezdődik — jelentette 
be szerdai sajtótájékoztató-
ján Lénárt Lajos, a Gabona 
Tröszt vezérigazgatója- A 
viharos, csapadékos időjárás 
nyomán a kalászos gabonák 
jórésze megdőlt, ós a szemek 
túl sok nedvességet tartal-
maznak, ezért várhatóan ne-
héz dolguk lesz a kombáj-
nosoknak. De még kedvezőt-
len időjárás esetén is 20—24 
nap alatt levághatják, elcsé-
pelhetik a termést, olyan 
sok — több mint 14 ezer — 
kombájn áll a gazdaságok 
rendelkezésére. Éppen ez a 
nagy gépteljesítmóny ösztö-
nözte a gabonaforgalmi vál-
lalatokat arra, hogy saját 
portájukon is műszaki fej-
lesztést hajtsanak végre; 1100 
helyen veszik majd át a 
termést, s az itt levő gépek 
kapacitása 6 százalékkal na-
gyobb az elmúlt évinéL 
Mintegy ezer tonnával nőtt a 
tisztítógépek óránkénti telje-
sítménye és további 150 
anyagmozgató berendezést 
helyeztek üzembe. Jól áll a 
mezőgazdaság szárítógépék-
kel is, óránként 30—35 ezer 
tonna gabonából távolítják 
el a nedvességet. 

Idén bővült a minőségi 

átadás-átvétel köre vala-

mennyi megyében. A MÉM 

országosan 25 átvevőhelyen, 

egyelőre kísérleti jelleggel 

elrendelte a béltartalom sze-

rinti búzaátvételt. A kije-

lölt helyeken megfelelő ké-

szülékkel mérik a búza kü-

lönféle értékadó tulajdon-

ságait Az új átvételi rend-
szer idén 340 nagyüzemet 
érint, ezekből a gazdaságok-
ból csaknem félmillió tonna 
gabonát várnak, s ezt a té-
telt már minőségileg ponto-
san osztályozni tudják majd. 
Az idei kísérletek eredmé-
nyeit felhasználják a követ-
kező években bevezetésre 
kerülő új átvételi rendszer 
megtervezésénél. 

Az átvétel egyébként za-

vartalannak ígérkezik, a ga-

bonavál lalatok az átvétel 
pontos idejére vonatkozólag 
megállapodnak a termelők-
kel és szükség esetén éjjel 
is átveszik a szállítmányokat 
Bővült az ipar tárolótere, 
mintegy. 150 ezer tonnával 
több gabona fér el a kor-
szerű új silókban. Több 
százezer tonna gabonát 
azonban várhatóan bértáro--
lássál a mezőgazdasági 
nagyüzemekben tudnak csak 
elhelyezni. (MTI) 

Az üzemegészségügyi hónap után 

Vöröskeresztes tevékenység 
szegedi vállalatoknál 

programtól eltérően csak 

igen rövid időt töltenek a 

fogadó állomáson. A terv 

szerint már csütörtökön, ma 

Vihar a Dunántúlon 
Hatalmas eső a fővárosban 

Hatalmas vihar vonult vé-
gig szerdán a Dunántúl kö-
zépső részén; háromnegyed 
egykor Keszthely térségében 
óránként 65 kilométeres se-
bességű széllel érkezett meg 
a rossz idő, ez a szélvihar 
Siófok térségében felerősö-
dött és háromnegyed kettő-
kor a szél sebessége — a 
siófoki obszervatórium jel-
zése szerint — elérte az 
óránkénti 126 kilométert. Az 
orkánszerű vihar egy csa-
pásra végett vetett a strand-
időnek, a 26,6 fokos hőmér-
séklet szinte percek alatt 
10 fokkal süllyedt. A rövid 
ideig mintegy 10 percig tar-
tó zivatarral lehullott csa-
padék 5—6 milliméter volt. 

Szexe? fehérvárt és környé-
két délután 2 órakor érte el 
M vihar, amely „kisöpörte" 
a Velencei-tavi strandokat. 
Még szerencse, hogy a csó-
nakázók és a vitorlázók ide-
jében a partra menekültek, 
a fürdővendégek pedig a 
strandok kabinjaiban keres-
t e k m e n e d é k e ^ 

Kora délutánra esti sötét-
ség borult a fővárosra, meg-
nyíltaik az ég csatornái, óriási 
erővel zúdult alá a csapa-
dék. A szél sebessége sok 
helyen a 100 kilométert is 
elérte. 

Amint az országos mete-
orológiai intézetnél elmond-
ták, a szokatlan heves vi-
har a szerdai rendkívül erős 
felmelegedésnek, s a nyu-
gatról betört hidegnek tu-
lajdonítható; a két levegőré-
teg összekeveredett, 10—15 
kilométer magas gomoly-
felhők alakultak ki, s ebből 
támadt a vihar. A csapadék 
nyomán a hőmérséklet 28 
fokról alig egy óra alatt 15 
fokra esett vissza. 

A fővárosi meteorológiai 
központ adatai szerint a Ba-
latonon mért 126 kilométeres 
sebességnél nagyobbat csak 
egyszer mértek az országban, 
akkor is Siófokon 1962-ben: 
óránként akkor 138 kilomé-
teres sebességgel száguldott 

Befejeződtek a magyar 
osztrák tárgyalások 

Púja Frigyes külügymi-
niszter háromnapos hivata-
los ausztriai látogatása szer-
dán, tegnap befejeződött. A 
magyar diplomácia vezetője 
a reggeli órákban udvarias-
sági látogatást tett dr. Ru-
dolf Kirchschlager szövetsé-
gi elnöknél, majd a kancel-
lári hivatal tanácstermében 
folytatódtak a külügymi-
niszteri megbeszélések. Púja 
Frigyes és dr. Willibald Pahr 
tegnapi tárgyalásának kö-
zéppontjában a magyar— 
osztrák kapcsolatok állottak. 

Pontosan délben került sor 
a két ország közötti vízum-
kényszer feloldásáról szóló 
kormányközi egyezmény ün-

nepélyes aláírására. A Púja 
Frigyes és dr. Willibald Pahr 
kézjegyével ellátott okmány 
rendelkezései 1979. január 
1-én lépnek hatályba. Púja 
Frigyes külügyminiszter ez-
után ebédet adott vendég-
látója, dr. Willibald Pahr 
tiszteletére. 

Az 1978. július 3—5. kö-
zött Bécsben sorra került 
magyar—osztrák külügymi-
niszteri tárgyalásokról közös 
közleményt hoztak nyilvá-
nosságra. 

Púja Frigyes külügymi-
niszter tegnap délután be-
fejezte hivatalos ausztriai 
programját és kíséretével 
együtt visszautazott Buda-
pestre. 

Ma összeül 
az országgyűlés 

A napirend ajánlása szerint várhatóan két fontos té-
ma. a kormány beszámolójának és a tavalyi költségvetés 
végrehajtásának megvitatására ma, csütörtökön 11 órakor 
összeül az országgyűlés. A Minisztertanács elnöke legutóbb 
az 1975-ös őszi ülésszakon állt a törvényhozó testületünk 
elé, s — alkotmányos kötelességének megfelelően — meg-
vitatásra és jóváhagyásra beterjesztette a kormány akkor 
elkészült munkaprogramját 

Az egészséges életmódot 
éppúgy tanulni kell, mint 
bármi mást Nevelés, szokta-
tás kérdése, hogy a kisgye-
rek, s majd a fölnőtt evés 
előtt kezet mos vagy sem, 
helyesen táplálkozik, eleget 
mozog, ad-e környezete tisz-
taságára, vagy mindezt elha-
nyagolja. 

A gyerekért szülei és az öt 
nevelő pedagógusok a felelő-
sek. A felnőtt önmaga „el-
lenőre". De abba a vele 
együttélők nem nyugodhat-
nak bele, ha ez a „revízió" 
hiányosságokat fedez föl: az 
egészséges életmód nemcsak 
az egyénnek, az egész közös, 
ségnek érdeke. Az emberek 
egészségén — a maga mód-
ján — a Vöröskereszt is őr-
ködik. Mivel napjaink nagy 
részét a munkahelyen tölt-
jük, itt fejtheti ki legered-
ményesebben nevelő tevé-
kenységét a Vöröskereszt is. 
Az év minden napján, de 
lassan már hagyomány, hogy 
májusban különös figyelmet 
szentelnek az egészséges él et-

|módnak: akkor rendezik meg 
az üzemegészségügyi hónapot. 

A Vöröskereszt városi ve-

zetőségének felhívását 64 

üzemi alapszervezet, 36 vál-

lalat fogadta el. Nem kevés, 

amit ezek a szervezetek vál-

laltak — és teljesítettek. A 

Vöröskereszt már nemcsak 

ellenőriz, jelzi a hibákat, ha . 

nem tevékenyen részt vesz a 

szebb, tisztább környezet 

megteremtésében. Több vál-

lalatnál — a közismert taka-

rítóhiány miatt — vállalták a 

vöröskeresztesek a takarítást, 

virágokat, fákat ültettek, kis 

parkot varázsolva munkahe-

lyük környékére. A kritikus 

szemek fölfedezték a kopott 

ablakkereteket, a hámló va-

kolatot is, és sok helyen 

nem voltak restek ecsetet 

fogni, és kifesteni, amit kell. 

Gondoskodtak megfelelő 

mennyiségű szeméttárolóról, 

s táblákról, amelyek fölhív-

ják a figyelmet a dohányzás 

tilalmára, a kézmosás fontos-

ságára. Az üzemegészségügyi 

hónap alkalom volt arra is. 

hogy társadalmi felajánláso-

kat tegyenek a vöröskeresz-

tesek. A KSZV újszegedi gyá-

r á n a k d o l g o z ó i oagy taka r fe i 

tást végeztek az öregek nap-
közi otthonában, a Pannónia 
Szőrmeipari Vállalat pedig a 
Bartók Béla téri játszótér 
egész évi rendben tartását 
vállalta. 

Ahhoz, hogy valaki egéss-
séges módon tudjon élni, is-
mernie kell ennek feltételeit 
elméletben is. Felvilágosító 
előadások hangzottak el, fó-
rumokon, tanfolyamokon, ki-
állításokon bővíthették tudá-
sukat az üzemi dolgozók. A 
Szegedi ÉLIKER az anató-
miai intézetbe szervezett lá-
togatást, ezzel is egészségügyi 
ismereteiket gazdagítva. 

Sajnos — akár a többi té-
ma — jelentős figyelmet kap 
egész évben az alkoholizmus 
elleni küzdelem is az üze. 
mekben. A helyi szerveze-
tek egy hónap alatt 1542 em-
bernél végeztek szondás vizs-
gálatot. S az eredmény: 18 
dolgozót haza kellett külde-
ni munkahelyéről, 27-nek el-
von ók ezelést ajánlottak, s 
közülük csak hatot kellett 
kényszeríteni erre, a többiek 
önként vállalták a „gyógyí-
tást". 

Az üzemek vöröskeresztesel 
nem feledkeztek meg a gyer-
meküket odahaza ápoló kol-
léganőkről sem: összesen 621 
kismamához kopogtattak be 
májusban. A nyugdíjasoknak 
találkozókat szerveztek, sőt 
a kábelgyár háromnapos or-
szágjáró kirándulásra vitte 
őket. A kisgyerekek pedig 
jól sikerült, rendkívüli gyer-
meknapon örülhettek. 

Eredményes volt ezúttal is 

a tanács szociálpolitikai cso-

portjával kiépített kapcsolat 

is: 29 szocialista brigád, mely-

nek tagjai vöröskeresztesek 

is, fölajánlották segítségüket 

a házi szociális gondozásban. 

Az üzemegészségügyi hó-

nap résztvevői külön orvosi 

szűrésben részesültek, össze-

sen 5400 embert vizsgáltak 

meg. 

A Vöröskereszt hagyomá-

nyos májusi rendezvénysoro-

zatáról nem lehet másként, 

csak elismeréssel szólni. Ügy 

kell ugyanis tekinteni, mint 

az elvetett magot, amely 

egész évben fejlődik, ma^d 

meghozza termését. 

CU. A. 

V 


