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Lengyel szerelők dolgoznak a Dunai Vasmű ú j üzemcsarnokának építésén. A het-
ven mcter magasra tervezett csarnok acélszerkezetének sze-elését a C.anz-MÁVAG, 

valamint két lengyel vállalat szakemberei közösen végzik 

Üvegampul lában 
szép kristály 

Eredményes munkát végeznek az űrhajósok 
Megkezdték a harmadik 

hónapot a világűrben a Szal-
jut—6 második ál landó sze-
mélyzetének tagjai. Vlagyi-
mir Kovaljonok és Alek-
szandr Ivancsenkov út jának 
eddigi mérlege igen gazdag: 
a két űrhajós nagy munkát 
végzett a tudományos kuta-
tó program végrehajtásában. 

Kedden este a kozmoví-
ziós közvetítésben például 
több tucat ampul lát mutat-
tak meg a nézőknek — 
mindegyikben egy-egy ú j 
összetételű, a súlytalanság 
körülményei között előállí-
tott félvezető, kristály volt. 
Némelyik közülük — mint 
az űrhajósok elmondották 
— teljességgel ú j szerkezetű, 
s volt olyan is, amelyről 
Ivancsenkov elmondotta: az 
üvegampullában olyan szép 

formájú kristály alakült ki, 
hogy szívesen nézegetik sza-
bad idejükben. 

Az űrhajósok megfigyelé-
sei, fénykép- és filmfelvéte-
lei már gyakorlati feldolgo-
zásra kerültek a Priroda In-
tézetben, amely összefoglalja 
a különböző tudományos ku-
tatóintézetek „rendeléseit", 
kéréseit, és szétosztja köz-
tük a megfigyelési anyagot. 
Ugyancsak érdekesek az ed-
dig végzett biológiai kísérle-
tek is: ezek főként a növé-
nyek növekedésének sajátos-
ságaival függnek össze. 

Egészségesek a Szaljut—6 
űrállomás utasai. Az űruta-
zás harmadik hónapjának el-
ső napján szinte mindenre 
kiterjedő orvosi vizsgálaton 
estek át, az űrállomás kü-
lönböző diagnosztikai mű-

szerei és természetesen a 
földi orvosok segítségével. 
Az automatikus diagnoszta 
záló berendezések segítségé-
vel elsősorban szív- és vér-
edényrendszerük működését 
ellenőrizték, de elvégezték a 
szükséges terhelési próbákat, 
mozgásgyakorlatokat is. A 
vizsgálatok során az orvosok 
ellenőrizték a két űrhajós 
környezetét is, megnézték 
hogyan alakul az űrhajó bel-
sejében a gázok összetétele, 
változásainak dinamikáját . 

A két űrhajós az orvosi 
ellenőrzés után folytatta a 
kutatási programmal kap-
csolatos tennivalóit, és ter-
mészetesen a rakodást is. 
Fokozatosan kiürítik a Prog-
ressz—3 teherűrhajó „darab-
árus" raktárát. 

Tegnap este lezajlott az 
idei Szegedi Szabadtéri Já-
tékok sorrendben ötödik, 
utolsó bemutatója. Az egye-
temes balettirodalom egyik 
legnépszerűbb alkotását, De-
libes Coppéliáját a moszkvai 
Sztanyiszlavszk-ij és Nyemi-
rovics-Dancsenko Színház 
balettművészei táncolták el, 
a nézőteret zsúfolásig meg-
töltő közönségnek, mely 
hosszan ünnepelte a kitűnő 
előadás közreműködőit: a 
rendező-koreográfus Alek-
szej Csicsinadzét, a díszlet-
jelmezterrező E. G. Szten-
berget, a fesztiválzenekart 
vezénylő M. V. Jurovszkijt, 
és természetesen a szólistá-
kat, Margarita Drozdovát, 
Vagyim Tyegyejevet, Alek-
szander Domasovot, Ludmil-
la Rizsovát és Jurij Grigor-
jevet. 

Mezőgazdasági szakemberek tanácskozása 
Csongrádon 

Jövőre 123 ezer hektáron 
a szegedi új búzafajlát termeszük 

Acs S. Sándor felvétel* 

élelmiszeriparbon dolgozók 
száma. 

Az előadó hangsúlyozta: a 
mezőgazdaság és élelmiszer-
ipar aktív exporttevékeny-
ségről adhatott számot az el-
mú l t két évben. 1976-ban 24, 
1977-ben 26 mil l iárd forint-
tal szállítottunk ki több me-
zőgazdasági terméket, mint 
amennyi az import volt. Az 
exportorientáció növeli a 
minőségi igényeket, ha rossz 
a termékeink minősége, csalt 
alacsony exportárra számít-
hatunk. Sajnálatos, hogy a 
hagyományos exporttermékek 
visszaszorultak a világpiacon. 
Vetőmagjaink sem verseny-
képesek má r évek óta a pia-
con. Ü j faitákra, a-termelés 
korszerűsítésére lesz szükség. 

Egyre növekszik a nem-
zetközi együttműködés a 
búzatermesztésben. Az ú j 
GK szegedi búzafajták min-
den valószínűség szerint a 
jövő gabonái lesznek. Az 
idén még csupán 7—8 ezer 
hektáron termesztették az 
új fajtákat, de jövőre már 
120 ezer hektárnak megfe-
lelő vetőmag áll rendelke-
zésre. Ez azt jelenti, hogy 
1980-ban az igények szerint 
ki tudják elégíteni a gazda-
ságokat. Jó l vizsgáztak az el-
múlt néhány évben déli 
szomszédaink gabonafajtái 
is. Az újvidéki Rána 1, Rá-
na 2 és Rána 3 szintén nagy 
hozamú, hektáronként 80— 
100 mázsával fizet. 

Az előadó szólt az ú j bio-
lógiai anyagok felhasználó-
iáról a mezőgazdaságban. 
Egyre nagyobb tért hódít a 
különböző enzimek nagyüze-
mi alkalmazása. A Wumen-
zlm hatóanyaggal etetett 
sertések 10—15 százalékkal 
kevesebb takarmányt hasz-
nálnak fel, és 10—15 száza-
lékkal lerövidül a tartási idő 
is. 

Az előadó végezetül tájé-
koztatta a jelenlevőket az új, 
korszerű, olcsóbb szarvas-
marhatartás és sertésneve-
lés lehetőségeiről. Rövid idő 
alatt hazai tapasztalatok 
alapján sikerül olyan 
izarvasmarhatelepet felépí-
teni, amelyben 10—15 ezer 
forinttal kevesebbe kerül 
egy férőhely, mint a korábbi 
típusúaknál. 

V I L Á G P R O L E T Á R J A Í , E G Y E S Ü L J E T E K ! 

A Csongrádi Napok ren-
dezvénysorozat keretében 
tartották meg tanácskozásu-
kat tegnap megyénk mező-
gazdaságának vezető szakem-
berei a városi tanács díszter-
mében. A mezőgazdaság mű-
szaki fejlesztésének helyze-
téről. a további lehetőségek-
ről Kovács István, a Mező-
gazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium főosztályveze-
tője tartott előadást. A ta-
nácskozáson részt vett Sza-
badkai Imre, a csongrádi vá-
rosi pártbizottság munkatár-
sa, Gyuris Szilveszter, a Ma-

gyar Agrártudományi Egye-
sület Csongrád megyei szer-
vezetének elnöke. Molnár La-
jos, a megyei TESZÖV elnö-
ke, valamint dr. Alács Sán-
dor, a csongrádi városi ta-
nács elnökhelyettese. 

Kovács István előadásában 

elmondotta: a mezőgazdaság 

szocialista átszervezése óta 

az állami gazdaságok és szö-

vetkezetek termelése 60, az 

élelmiszeripar termelése 135 

százalékkal növekedett. Eköz-

ben 770 ezer fővel csökkent 

a mezőgazdaságban és az 

Németh Károly 
Szegeden 

A moszkvai Sztanyttzlavszkij és Nyemlrovlcs Dancsenko 
Színház tegnap esíi bcmufa'.ó előadására Szegedre érkezett 
Németh Káró y, az MSZMP Po'i'.ikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára, aki dr. Komócsin Mihálynak, az 
MSZMP C -ongrád mc;yei bizottsága első t itkárának társa-
ságában táto.sa'oit ki a Dóm térre. (Képünkön: középen 
Nénié h Káró y, jobbra dr. Komócsin Mihá2y, balra dr. 
Perjési László, a Csongrád megyei (anács elnöke.) A be-
mutatón ott volt dr. Birző György, hazánk bukaresti nagy-

köveié is 


