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Talajvédelmi tervek 
Neszmélyen és (tömlődön

Gáspár Sándor 
beszámolója a SZOT 

ülésén, az SZVSZ

O ffen zívában  
a z  in d o n éz rea k c ió

varsói kongresszusáról
A Szakszervezetek Orszá

gos Tanácsa m a teljes ülést 
ta rto tt az ÉDOSZ székházá
nak nagyterm ében. A tanács
kozás napirendjén a  VI. 
szakszervezeti világkongresz- 
szuson részt vett m agyar 
küldöttség beszámolója sze
repelt. Az ülésen m egjelent 
Gáspár Sándor, a SZOT fő
titkára, Somogyi Miklós, az 
MSZMP Politikai Bizottsá
gának tagjai, Brutyó János, 
a Politikai Bizottság póttag
ja, a SZOT elnöke.

Az ülést Brutyó János 
nyitotta meg, m ajd Gáspár 
Sándor, a Varsóban járt ma
gyar szakszervezeti küldött
ség vezetője ismertette a 
nagy jelentőségű nemzetkö
zi tanácskozás tapasztalatait, 
tanulságait, és az ott hozott 
fontosabb határozatokat.

Vasúti kocsik miatt 
— gond a tervteljesítés

Ezzel fogadott bennünket 
pénteken a dorogi b rikett
gyár főmérnöke, Kovalszky 
Győző. A harm adik negyed
évben 1600, a negyedikben 
eddig 770 tonna brikett adós
ságuk van. Ami az előbbit 
illeti azon m ár nem tudnak 
változtatni, az utóbbit még 

pótolhatják, amennyiben csök
ken az októberben különö
sen krónikussá váló vasúti 
vagonok hiánya.

Nem csak dorogi és me
gyei. országos gond ez és 
évről-évre visszatérő. Az 
őszi áruszállítási csúcsforga
lom óhatatlanul* 07 üzornak. 
gvárak term ékeinek elszállí
tásában okoz késedelmet.
Tudják ezt az - illetékesek és 
felkészülnek rá — m ár ahol 
teszik és erre  lehetőség van.
Akadnak megyénkben olyan 
üzemek — ezek közé tartoz
nak a brikettgyárak is —, 
amelyek a tartós termékvisz- 
szatartást hely hiányában 
képtelenek megoldani. De
póikra és egvéb rak terö 'e- 
tükre maximálisan egy-két 
napi term elésük mennyisége 
tárolható, több semmi esetre 
sem. M aradt tehát a leállás, 
mint ahogy Dorogon ezek
ben a hetekben szinte na
ponta megtörténik.

Szombat délelőtt a ta tabá
nyai brikettgyárból is hason
ló jelzéseket kaptunk. Nincs 
vasúti kocsi, órákat szünetel 
az egyx* sücgetői&b term ék

szállítása. Dorogon pénteken 
félműszakon á t szünetelt a  
termelő munka. Egyszerűen 
nem tudnak m it kezdeni a 
felgyülemlett brikettel.

Az üzemek vezetői megér
tik a mezőgazdasági term é
kek szállításának elsőbbren-

düségét, csupán azt kérik a 
MÁV-tól: a lehetőségek maxi
mális kihasználásával, a ko
csifordulók gyorsításával, ha 
kisebb számban is, de napon
ta  biztosítsanak vasúti kocsi
kat a leállással veszélyezte
tett üzemeknek.

A MÁSODIK ÖTÉVES TERVBEN 
LÉTESÜLT

ízlik a vacsora. szalámit és kiflii kaptak a gyerekek.

A neszmélyí K ék Duna és 
a  kömlődi Búzakalász Tsz- 
ben szakemberekből álló 
küldöttség já r t  a  napokban.

Neszmélyen a szövetkezet 
82 holdas szőlészetének ta 
lajvédelm i lehetőségeit vizs
gálták. A Meleges-hegyi sző
lészetben nagy károkat oko
zott az idén is az alázúduló 
esővíz. A sebessodrású vad
vizek kim osták a szőlővesz- 
szőket. A helyszíni szemle 
során a szakemberek kijelöl

ték a leendő vízlevezető ár
kok és az alázúduló víz se* 
bességét korlátozó berende
zések helyét.

Neszmélyről, Kömlődre ve
zetett a küldöttség útja, ahol 
a tsz szövetkezet 75 holdas 
gyümölcsösének talajvédelm i 
terveit vizsgálták. Az erózió 
elleni védekezés terveit még 
ebben az évben elkészíti a 
Tatai Vízgazdálkodási társu
lat, a kivitelezésre pedig a 
jövő esztendőben kerül sor.

É rd ek es k ísé r le t S som ódon
Érdekes kísérlet foglalkoz

ta tja  a szomódi Március 15 
Tsz vezetőit. Még a nyáron 
történt, am ikor a szövetkezet 
elnöke ha tárjárás közben 
szokatlan jelenséget figyelt 
meg a Bezosztája búzatáb
lán: a szovjet búza között 
számos magas szárú, szokat
lanul kövér kalász fejlődött.

Az „idegen” kalászokat kü
lön gyűjtötték össze aratás
kor, s abból a kutatóintézet
hez is küldtek m intát. Az in
tézet szakemberei érdeklő

déssel fogadták a külde
ményt. Az „idegen” kalá
szokban ugyanis a  szokásos 
40—45 búzaszemmel szemben 
60—65 kövér magot számlál
tak.

A kutatóintézet szakvéle
ménye alapján  az eddig is
m eretlen búzaszemeket kü
lön — gondosan előkészített 
— parcellán vetették el. 
így a tsz szakemberei is 
nagy érdeklődéssel várják, 
hogy a továbbiakban milyen 
eredménnyel já r az érdekes 
kísérlet,

Djakarta (MTI)
Reuter jelentés szerint az 

indonéz szárazföldi hadsereg 
sajtóosztálya szombaton beis
merte, hogy a hét közepén kö- 
zép-jávai alakulatok ötven 
kom m unista fiatalt gyilkoltak 
le. A közlemény szerint a  kö- 
zép-jávai Pram bananban mo
ham edán szövetségekhez ta r
tozó fiatalok összetűztek a 
Kommunista Ifjúsági Front 
tagjaival, katonai segítséget 
kértek, s az ezt követő össze
csapásokban az utóbbi szer
vezet 50 aktivistája meghalt. 
Egy másik, szintén a hadse
reg sajtóosztályáról származó 
közlemény arról számol be. 
hogy katonai* és rendőri ala
kulatok egy kelet-jávai falu
ban „rajtaütésszerű tám a
dást” hajto ttak  végre és kom

m unistaellenes tevékenység 
vádjával 11 em bert letartóz
tattak.

Az indonéziai kép zavaros
ságát fokozza az a körül
mény, hogy különböző hiva
talos szervek és személyiség 
gek egymásnak ellentmondóan 
jellemzik a helyzetet. így pél
dául Chaerul Saleh minisz
terelnökhelyettes — a Reu
te r szerint — szombaton azt 
mondta, hogy „polgárháború” 
folyik. Achmadi tábornok, tá
jékoztatásügyi m iniszter vi
szont — ugyancsak a Reuter 
szerint — úgy nyilatkozott 
hogy „a helyzet országszerte 
és különösképpen D jakartá- 
ban jelentősen javult s Kö- 
zép-Jávában is, ahol hadiálla
pot van érvényben, „a stabi
litás lassanként visszatér”.

Megnyílt
az afro-ázsiai külügyminiszteri értekezlet

Algír (MTI)
A Club des Pins algíri elő

városban fekvő Nemzetek Pa
lotájában szombaton délután 
megkezdte m unkáját az afri
kai és ázsiai országok külügy
m inisztereinek értekezlete. A 
meghívott 65 ország közül 
csak 47 képviselteti magát.

Elsőnek Buteflika algériai 
külügym iniszter m ondott be
szédet. Felszólította a tanács
kozóteremben képviselt orszá
gokat, hogy egyesítsék erejü
ket a közös ellenség, az im 
perializmus ellen vívott harc
ban. A küzdelem hatékonyab
ba tétele céljából indítványoz
ta, hogy az afro-ázsiai orszá
gok törekvéseik valóra vál
tása érdekében sorakoztassák 
fel maguk m ellett a latin
am erikai országok népeit is.

Az algériai külügyminiszter 
kemény szavakkal ostorozta 
az Egyesült Államok vietna
mi agresszióját.

A továbbiakban szót emelt 
a Kínai Népköztársaság ENSZ 
jogainak helyreállításáért, s 
rám utatott, hogy ezt a prob
lém át haladéktalanul rendez
ni kell. Sajnálkozását fejez
te  ki a K ínai Népköztársa
ság távolm aradása m iatt, m i
vel Kína mindig az antiim - 
perialista harc élvonalához 
tartozott.

A beszéd elhangzása u tán  
az Egyesült Arab Köztársa
ság javaslata alapján Butefli- 
kát választották meg a kü
lügyminiszteri értekezlet el
nökének, m ajd a küldöttek 
zárt ajtók mögött megkezdték 
t-nácsk—ásaikat.

A játszósarokban jól telik a délután.

1963 őszén adták á t az új 
75 fős óvodát az E ternit Mű
vek szomszédságában, — ahol 
főleg az eternitgyár és a  vas
betongyár dolgozóinak gyer

mekeit helyezték el. Jelenleg 
m ár 88 kisfiú és kislány töl
ti a  nap nagy részét az óvo
dában.


