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Április 4. 
alkalmából 

Mint lapunkban már hírül 
adtuk, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Szegeden 
építi fel a biológiai kutatás 
ú j hazai központját, a négy 
intézetet magába foglaló 
biológiai tudományos tele-
pet. A mintegy 243 millió 
forint költséggel épülő be-
ruházás megvalósításának 

kezdetét jelentette a tegna-
pi esemény, amikor az épít-
kezés színhelyén, Újszege-

den, az Odessza körúton, 
felszabadulásunk 23. évfor-
dulójának tiszteletére ünne-
pélyes keretek között került 
sor az első kapavágásra. 

Az ünnepseg elnökségében 
foglalt helyet Siklós János, 
az MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának titkára, Per jé-
st László, az MSZMP Sze-
ged városi bizottságának el-
ső titkára, Sípos Géza, az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának titkára, dr. Bi-
czó György, a Szeged m. j. 
városi tanács vb elnöke, 
Hantos Mihály, a Csongrád 
megyei tanács vb elnökhe-
lyettese, Hofgesang Péter, a 
Hazafias Népfront Szeged 
városi bizottságának titkára. 

Ott volt az elnökségben dr. 
Rusznyák István akadémi-
kus, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke, dr. Erdei 
Gruz Tibor akadémikus, az 
Akadémia főtitkára, dr. 
Straub F. Bruno akadémi-
kus, az Akadémia alelnöke, 
továbbá dr. Márta Ferenc, a 
József Attila Tudomány-
egyetem rektora, dr. Tóth 
Károly, a Szegedi Orvostu-
dományi Egyetem rektora, 
dr. Budó Ágoston akadémi-
kus, a Szegedi Akadémiai 
Bizottság elnöke. 

Részt vett az ünnepségen 
dr. Komócsin Mihály, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának titkára is, to-
vábbá a párt- és tanácsszer-
vek több megyei és városi 
vezetője, Szeged tudomá-
nyos életének sok vezető 
képviselője. 

Miután a munkásőr zene-
kar eljátszotta a Himnuszt, 
dr. Szentágotay János aka-
démikus, az MTA Biológiai 
Tudományok Osztályának 
titkára nyitotta meg az ün-
nepséget. Bevezetőjében a r -
ról szólt, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia fel-
ismerve a biológiai tudomá-
nyok jelentőségét az ú jabb 
tudományos eredmények el-
érésében, a szegedi biológiai 
telep felépítésével kívánja 
szolgálni a gyakorlati élet, a 
fejlődés elemzésére támasz-
kodó biológiai alapkutatá-
soka t 

Ezután dr. Biczó György 
emelkedett szólásra és üd-
vözölte a megjelenteket az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottsága, valamint a Szeged 
m. j. városi tanács nevében. 
Mint mondotta, a szegedi 
egyetemeken végzett oktató-
és kutatómunka már eddig 
is rangot vívott ki a város-
nak, a biológiai intézet e te-
kintélyt minden bizonnyal 
növeli majd. A Szegeden 
dolgozó tudományos szak-
embereket megbecsülés öve-
zi, s ebben azok a szakem-
berek, akik ezután jönnek 
Szegedre dolgozni, szintén 
részesülni fognak. 

Felszólalt az ünnepségen 
dr. Rusznyák István is. 
Mint mondotta, a Magyar 
Tudományos Akadémia 
egyik legszebb és legnagyobb 
szabású terve valósul meg a 
szegedi biológiai intézet 
megépítésével. Az akadémia 
mindig is támogatta a bio-
lógiai tudományokat. Ez az 
intézet a tudományok e te-
rületének országos központja 
lesz, s mivel az egyetemeken 
végzett tudományos munká-
val is kapcsolatban áll majd . 

Ünnepélyes kapavágás 
Megkezdték a biológiai kutatótelep épitósót 

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e i 

Dr. Rusznyák István beszédét mondja. Tőle jobbra: dr. Szentágotay János, dr. Biczó 
György, dr. Erdei Grúz Tibor, dr. Márta Ferenc, Perjési László 

A biológiai tudományos kutatótelep makettje 

az egyetemi oktatást, a tu-
dósképzést is szolgálja. 

Ezt követően dr. Rusznyák 
István engedélyt adott az 
építkezés megkezdéséhez és 
nagy taps közepette saját 
maga emelte ki az első ásó-
nyom földet 

Ezután Sípos Mihály, a 
Csongrád megyei Állami 

Építőipari Vállalat igazgató-
ja átvette az épület alapkö-
vébe helyezendő alapítási 
okiratot, majd elrendelte, 
hogy a gégi földmunka-
egység kezdje meg a mun-
kát. Kovács Istvánnak, a 
részleg vezetőjének irányí-
tásával felvonultak a mar-
kolók, földgyaluk és döm-

perek, és az Internacionálé 
elhangzása után megkezdték 
az alapok kiásását. 

Az ünnepi alkalomból az 
MTA Biológiai Tudományok 
Osztálya, a Szegedi Akadé-
miai Bizottság székházában 
fogadást adott, melynek ke-
retében Straub F. Brúnó is-
mertette a szegedi biológiai 
kutatótelep feladatait. 

Kitüntetések, ünnepségek 
Hazánk felszabadulásának 23. évfordulója alkalmá-

ból kitüntetetteket fogadtak, köszöntöttek tegnap, kedden 
délelőtt Szegeden, a Csongrád megyei tanács székházá-
ban. Az Elnöki Tanács által adományozott kormányki-
tüntetések és a miniszteri ki tüntetések ünnepélyes átadá-
sán részt vettek a Csongrád megyei és Szeged városi 
párt- és tanácsszervek, társadalmi és tömegszervezetek 
vezetőképviselői is. Jelen vol t Török László, a Csongrád 
megyei tanács vb elnöke, Si klós János, a Csongrád me-
gyei pártbizottság titkára, Perjési László, a Szeged vá-
rosi pártbizottság első titká ra, dr. Biczó György, a Sze-
ged városi tanács vb. elnöke. 

Török László ismertette az Elnöki Tanács rendeletét 
a kitüntetésekről, megemlékezett április negyedike törté-
nelmi jelentőségéről, majd átnyújtotta a kitüntetéseket. 

Szolidaritás 
Vietnammal 

Kedden bensőséges ün-
nepséget tartottak a hód-
mezővásárhelyi Divat Kö-
töttárugyár dolgozói a fel-
szabadulás ünnepének év-
fordulója alkalmából. A déli 
órákban az üzem központi 
gyáregységébe érkezett 
Nguyen Van Phuc, a Viet-
nami Demokratikus Köz-
társaság budapesti nagykö-
vetségének titkára, az ideig-
lenesen hazánkban tartózko-
dó Szovjet Hadsereg több 
képviselője, Eitlerné Szilá-
gyi Júlia, a megyei párt-
végrehajtóbizottság t a g j a A 
vendégeket Árvái Jenő, a 
HÓDIKÖT vezérigazgatója 
és Pál János, az üzemi párt-
bizottság titkára fogadta A 
koradélutáni órákban a ven-

dégek ellátogattak a gyár 
Vorosilov utcai gyáregysé-
gébe is. 

Délután 5 órai kezdettel a 
Petőfi Művelődési Házban a 
vendégek részvételével nagy-
gyűlésre került sor, amely-
nek előadója Pál János mél-
tatta a felszabadulás óta 
elért eredményeket A be-
széd után az üzem KISZ-
fiataljai átadták a vietnami 
nép képviselőjének azt á le-
velet, amelyben közölték: az 
üzem dolgozói 154 ezer 456 
forintot gyűjtötték össze a 
vietnami nép megsegítésére. 
Nguyen Van Phuc meleg 
szavakkal mondott köszö-
netet a jelentós pénzössze-
gért. 

Demonstráció 
a szabad Görögországért 

A Munka Érdemrend arany 
fokozatát kapta: Király Fe-
renc, a Magyar Állami Pin-
cegazdaság Csongrád-Szolnok 
vidéki üzemének igazgatója, 
Nagy Sándor, a balástyai 
Móra Ferenc Tsz elnöke. 

A Munka Érdemrend ezüst 
fokozatának kitüntetettjei: 
dr. Antal József, a Dél-al-
földi Mezőgazdasági Kísérle-
ti Intézet igazgatóhelyettese, 
Asztalos József, a MÁV 
szentesi építési főnökségének 
főépitésvezetóje, Bajnóczi 
Ferenc, a ferencszállási Üj 
Elet Tsz elnöke, Belovai Ist-
ván, a hódmezővásárhelyi 
Állami Gazdaság sertésgon-
dozója, Borvendég Béla, a 
Szegedi Tervező Vállalat fő-

mérnöke, dr. Csányi Mátyás, 
a -Csongrád megyei tanács 
vb. munkaügyi osztályának 
vezetője, Csikós János, a 
Szegedi Elelmiszerkiskeres-
kedelmi Vállalát áruforgalmi 
osztályvezetője. Dómján Jó-
zsef. a kiskundorozsmai fmsz 
elnöke, Komáromi István, a 
makói József Attila Tsz el-
nöke, Ördögh Ferenc, a MÁV 
Szeged állomás felvigyázója, 
Sinkó Ferenc, a Csongrád 
megyei Sütőipari Vállalat 
igazgatója, Török Sándor, a 
nagytőkéi Kalinyin Tsz el-
nöke, Űjszászi József, a Ti-
sza Bútoripari Vállalat vil-
lanyszerelője, Vas Imre, a 
Csongrád megyei MÉSZÖV 
igazgató-helyettese. 

A Munka Érdemrend 
bronz fokozatában részesült: 
Bíró Sándor, a szentesi já-
rási tanács főelőadója, Biíj-
dosó Albert, a pusztaszeri 
Petőfi Tsz főagronómusa, 
Decker Béláné, a Kenderfo-
nó és Szövőipari Vállalat 
központi gyárának műveze-
tője, Dobsa Imre, a hód-
mezővásárhelyi Bem Tsz el-
nöke, Furák György, a ki-
rályhegyest Árpád Tsz elnö-
ke, özv. Halász Sándorné, a 
Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalat szegedi kenderfonó-
gyárának munkásnője, Kecs-
kés István, az árpádhalmi 
Árpád Tsz elnöke, Kiss Im-
re, a hódmezővásárhelyi 
Vörös Csillag Tsz főagronó-
musa, Kontor Lajos, a szen 
tesi Tv-állomás üzemvezető-
je, Kovács Imre, a Csongrád 
megyei tanács vb. osztályve-
zető helyettese, Kövesi Ist-
ván, a MÁV szegedi igazga-
tóságának műszaki főfel-
ügyelője, Kulik Ferenc, a 
Tisza Bútoripari Vállalat 
gépmunkása, Lengyel Imre, 
a hódmezővásárhelyi Közúti 
Építő Vállalat építésvezetője, 

(Folytatás a 3. oldalon..) 

Kedden, tegnap este a 
görög fasiszta katonai dik-
tatúra elleni demonstrációt 
szervezett a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem KISZ-
bizottsága. A Semmelweis-
Kollégium udvarán megtar-
tott tiltakozó gyűlés rész-
vevőit dr. Annus János, az 
orvostudományi egyetem 
KISZ-bizottságának titkára 
üdvözölte, majd Tamás 
Menyhért Görögország című 
versét szavalta el Varga 
Zsigmond harmadéves 
gyógyszerészhallgató. Ezr-
után lépett a mikrofon elé 
a hazánkban tanuló görög 
fiatalok képviseletében Vár-

nává Charlambos ciprusi 
-diák, negyedéves orvostan-
hallgató, aki görög szavak-
kal bevezetett beszédében 
tiltakozott a „névtelen ez-
redesek uralma" ellen. 

Befejezésül Besenyi Sán-
dor, az Orvostudományi 
Egyetem KISZ-bizottságának 
tagja szólt az egybegyűlt di-
áikokhoz. 

A tiltakozó demonstráció 
több száz főnvi részvevője 
táviratot küldött a Görög 
Királyság budapesti nagy-
követségéhez, melyben sza-
badságot, demokráciát kö-
vetelnek a görög népnek. 

Ax MSZBT küldöttsége 
Moszkvában 

A Magyaré-Szovjet Baráti Társaság küldöttsége Her-
czeg Károlynak, az MSZMP Fejér megyei bizottsága első 
ti tkárának vezetésével Moszkvába érkezett. A küldöttség 
részt vesz azokon az ünnepi rendezvényeken, amelyeket 
Magyarország felszabadulásának 23. évfordulója alkalmá-
ból tartanak és körutazást tesz a Szovjetunióban. 

Ezer vagon áru 
Csongrád megye nagy gyü-

mölcstermelő vidékén, a sze-
gedi járás homokföldjein 
megtartották az első tava-
szi határszemlét a felvásár-
lási szakemberek. Az eddigi 
megállapítások szerint álta-
lában jól teleltek a fák, s 
a nagyüzemi telepeken az 
időszerű metszési, permete-
zési munkák előrehaladot-
tabbak, mint bármely más 
esztendőben. A szerződéskö-
tések is kedvező ütemben 
haladnak: a Szövetkezetek 
Csongrád megyei Értékesítő 
Központja ezer vagon gyü-
mölcs átvételére kötött meg-
állapodást Ebben a legna-
gyobb mennyiséggel. 452 va-
gonnal az őszibarack szere-
peL Szatymazon és környé-
kén: Zsombón, Forráskúton, 
Bordányban, Ollésen, Rú-
zsán, Zákányszéken, Móra-
halmon, Domaszéken hozzá-
vetőleges becslések szerint 1 
millió 200 ezerre tehető az 
őszibarackfák száma, s en-
nek nyolcvan százaléka te-
rem az idén. 

Az utóbbi években a ter-
melőszövetkezetek tervsze-
rűbbé tétték a telepítéseket, 
hogy a piaci igényeket ki-
elégíthessék. Főleg olyan 
fa j tákat szaporítanak el, 
amelyek keresettek és ex-
portképesek. Ezek közé tar-
tozik a helyi nemesítésű 
Bársonypír és az Aranycsil-
l a g Ezeket nemcsak megis-
merték hanem ma már szí-
vesen is termelik a gazda-
ságok. 

Ez az év az első, amikor 
a sárgahúsú, kiváló minősé-
gű őszibarackok vetélkedője 

lesz a hagyományos szegedi 
kiállítás. A „gyümölcspará-
dét" augusztus 3-tól 7-ig 
rendezik meg nemzetközi 
jelleggel. Néhány külföldi 
mezőgazdasági üzem minta-
kollekcióját és csomagolási 
módszereit is bemutat ják 
majd a kiállítás vendégeinek. 

Magyar-török 
árucsere 

Március 8-tól április 2-ig 
magyar—török kereskedelmi 
vagyesbizottsági tárgyaláso-
kat tartottak Budapesten, 
amelynek eredményeként 
kedden a Külkereskedelmi 
Minisztériumban aláírták a 
két ország árucsereforgalmát. 
1969. március 31-ig szabályo-
zó jegyzökönyvet. A jegyző-
könyvben újonnan megálla-
pított kontingensek lehetősé-
get nyúj tanak az árucsere-
forgalom — mind az export, 
mind az import — tovább: 
fejlesztésére. 

Magyarország elsősorban 
vegyipari és kohászati ter-
mékeket, szerszámgépeket 

villamosberendezéseket, 
elektromos ipari kemencé-
ket szállít Törökországba 
ahonnan gyapotot, bőrt. do 
hányt, takarmányfélét, déli-
gyümölcsöt, mazsolát vásá 
r o i . 


