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Budapesti Oszi Vásár 

Szegedi termékek 
„nagy eladópulton" 

Az országos kirakat elne- nál. Az őszi vásáron egyéb-
vezés mellé a „nagy eladó- ként a műanyag-csomagolású 
pult" címszó is odaillik, fűszerpaprikát is szerepelte-
amikor a két nap múlva, tik majd. 
pénteken kaput nyitó Buda-
pesti Öszi Vásárt emiitjük. 
Mint ismeretes, az itt szerep-
lő gyártmányok, közszükség-
leti cikkek egyrészét a vál-
lalatok árusítani is fogják a 
helyszínen. A kiállítók sorá-
ban szegedi üzemeket is ta-
iaiunk: részt vesz a Buda-
nesti Öszi Vásáron a papri . élelmiszeripar 
kafeldolgozó és a konzerv- reprezentálja 
gyár, a tömegcikk ktsz, vala-
mint a szerszámkovács szö-
vetkezet is. 

Konzervek, 
szerszámok 

Az élelmiszeripari pavilon-
ban ugyancsak a szegedi 

eredményeit 
majd a kon-

zervgyáriak bemutatkozása. 
Ez az ő esetükben is együtt-
jár az árusítással. Az eddig 
gyártott bólé-fajták mellett 
újdonságnak számít az ú j -
zamatú meggybólé. Szerepel 
a vásáron a dobozos halász-
lé-konzerv is. Premierje 
lesz az őszi vásár a májgom-
bóc-konzervnek, ezt a ter-
méküket először itt mutat-
ják be a nagyközönségnek. 

Egy érdekesség: a Műszaki 

ínyencségek 
A Szegedi Paprikafeldolgo-

zó Vállalat a Szegedi Ipari 
Vásár és Kiállítás alkalmá-
ból bemutatott idei újdon-
ságait elviszi a fővárosi ki-
rakatba is. Most lesz tehát a 
legújabb ínyencségek: így a = _ 
tyúkhúsleves-kocka a tyúk- Könyvkiadó és a Népműveié- s z ü k s é g ü V van. A szerszámok 

gedi Tömegcikk Ktsz kiállítja 
azokat a sokféle változatban 
készült, korszerű technikával 
csomagolt politechnikai szer-
számkészleteket, amik már 
külföldön is sikert — s szá-
mottevő valutát — arattak. A 
most először bemutatkozó 
úgynevezett hobby-szerszám-
készletek már nem „gyerek-
számú" eszközök, hanem fel-
nőtteknek valók. Így, aki ott-
hon szeret barkácsolni, meg-
találhatja a neki szükséges 
eszközöket. 

Mutatósak 
Ugyancsak ott lesznek a 

vásáron a Szegedi Szerszám-
kovács Ktsz gyártmányai is, 
képviselve a mintegy félszáz 
fogóféleséget jelentő főpro-
filt. A barkácsolók egyrészé-
nek a rádiószerelés a hobby-
ja; a szegedi mesterek ügyes 
kéziszerszámai közt rendre 
meglelhetik, amire enhez 

májpástétom, valamint a 
tyúkpörkölt bemutatkozása 
az országos fórumon. 

Az üzemben remélik, hogy 
a tyúkhúsleves-kocka is el-
eri majd a halászlé-kocka 
rhostani népszerűségét. A 
BNV-nagydíjas terméke, a 
halászlé-kocka iránt egyre 
fokozódik a külföldi érdeklő-
dés is. Ahhoz viszont, hogy 
a hazai szükségleteken túl az 
exportigényeket is ki tudják 
elégíteni, ű j gépek beszerzé-
sére lesz szükség a vállalat. 

si Intézet kezdeményezésére, m u t a t ó s a k ; s z i g e te lő, színes 
egy sor társadalmi szervezet műanyagnyéllel is el vannak 

U3" látva. Rádiósfogók, különféle és vállalat bevonásával 
szerű kiállítás nyílik az őszi 
vásáron. Idén rendezik meg 
először a technikakedvelők 
országos kiállítását, közért-
hetőbben mondva: a barkács-
kiállítást. Vannak üzemek, 
ahol gondolnak már az ilyen 
politechnikai kedvtelések hó-
dolóira is. Így például a Sze-
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Az idei nyár mérlege — Különös rekordok 

Az Országos Meteorológiai 
Intézetben dr. Berkes Zol-
tán osztályvezető és munka-
társai elkészítették az idei 
különös nyár — pontosab-
ban a három nyári hónap, 
június, július és augusztus — 
ideiglenes időjárási mérle-
gét. 

Ezek szerint ebben a há-
romhónapos időszakban két 
rendkívül élesen különböző, én a 15—20 fokos 
csaknem egyforma időtar- maximum meghozta 
tamú szakasz követte egy-
más t Június elejétől a 
szinte pontosan másfél hóna- lassan emelkedtünk ki úgy, 

zett a hárowihónapos Idő-
szak második fele. A hő-
mérő higanyszála július vé-
géig már nem is emelkedett 
az átlag fölé. Augusztus 
elején ugyan volt néhány 
nap, amikor megint valami-
vel az átlag fölé tornázta 
magát a hőmérséklet, de 8-
án már végetért a meleg 
pünkösdi királysága és 19-

nappali 
a nyári 

hidegrekordját. Ebből a 
hullámvölgyből azután igen 

pos kánikula idején a hő-
mérséklet majdnem meg-

szakítás nélkül jóval az át-
lagos érték fölött tartózko-
dott. Csak június 10-én eny-
hült valamennyit a hőség, s 
ennek a változásnak a jóté-
kony hatása másnapra is 
megmaradt, de utána újabb 
felmelegedés kezdődött. Ez-
után 20-a körül a hőmérő 
higanyszála ismét elérte a 
normális értéket, de ott csak 
két napig tartott ki, mert 
23-án újból kezdődött a 

hogy a budapesti középhő-
mérséklet csak 28-án ha-
ladta meg újból az átlagot, 
akkor is mindössze 0,8 fok-
kal. 

A háromhónapos szakasz 
második felének jellegzetes-
ségei közé tartozik az is, 
hogy július 21-től egészen 
augusztus végéig a vasárna-
pok közül csak egyetlen — 
az augusztus 4-i — hozott 
valóban nyári időjárást. 

Pontosan ugyanez a két 
szakasz ismerhető fel a csa-

felmelegedés. Ez a folyamat padékhelyzet alakulásában is. 
aztán kisebb megszakítások-
kal egészen július 11-ig tar-
tott, amikor elérkezett Bu-
dapesten a 37,4 fokos, Dél-
Magyarországon, Szegeden 
pedig a 38 fokos rekord-
maximum. Jellemző az is, 

Június elejétől július 18-ig 
gyakorlatilag semmi csapa-
dék nem volt. Ekkor azután 
bekövetkezett a nagy vál-
tozás, s az azóta eltelt más-
fél hónap csapadékmennyi-
sége már meghaladta a 

hogy három nappal koráb- szokásos átlagot. 
ban, július 8-án a Balaton 
vizének hőfoka s a Kékeste-
tő hőmérséklete egyaránt 27 
fok volt. 

Július 11-e után megkez-
dődött a lehűlés, 15-én a hő-

Ez a szokatlan időjárás — 
amelyhez hasonló utoljára 
1957-ben volt, de akkor a 
kontúrok nem voltak ennyi-
re élesek — arra vezethető 
vissza, hogy a Nap június 9. 

mérséklet már a sokévi át- és 15. között igen erőteljesen 
lag alá eset t Ezzel elérke- tevékenykedett. 

méretű laposfogók, s még sok 
egyéb eszköz közt válogat-
hatnak u rádióamatőrök a 
barkácskiállitás pavilonjá-
ban. 

Közvetve bár, de érdekelt 
a szegedi ipar abban a kiál-
lításban, amelyet a Pamut-
nyomóipari Vállalat rendez a 
vásáron. Mint ismeretes, eh-
hez a nagyvállalathoz tarto-
zik a szegedi textilművek, s 
a kikészítés során, többek kö-
zött, az itt gyártott szövetek-
ből születnek azok a szép és 
kelendő anyagok, amik a vál-
lalati pavilonban kerülnek a 
közönség elé. 

Brezsnyev 
-Cedenbal 

találkozó 
Leonyid Brezsnyev, az 

SZKP Központi Bizottságá-
nak főtitkára kedden fo-
gadta a Moszkvában tar-
tózkodó Jumzsagijn Ceden-
balt, a Mongol Népi Forra-
dalmi Párt Központi Bizott-
ságának első titkárát, Mon-
gólia miniszterelnökét. 

A dél-vietnami hazafias 
erők hétfő este heves tü-
zérségi előkészítő után szá-
razföldi támadást intéztek a 
kormánycsapatok egy kato-
nai tábora ellen, amely Sai-

, gontól 33 km-nyire 
i Thanh-ban fekszik. 

fejüket sem emelhették fel 
életük veszélyeztetése nél-
kül. A szabadságharcosok 
lelőtték az amerikaiak egy 
helikopterét. 

Mai Van Bo, a Vietnami 
Long Demokratikus Köztársaság 

párizsi főmegbízottja foga-
Jelentősebb harcok folytak dást adott a VDK nemzeti 

! ezenkívül Hué környékén és ünnepe alkalmából. Xuan 
j a fegyvermentes övezettől Thuy, a párizsi előzetes meg-
| délre. Az amerikai tenge- beszéléseken részt vevő 
I részgyalogosok 3. ezredének VDK-küldöttség vezetője és 
j néhány egységét hétfőn he- Le Duc Tho válaszolt a 
j likopterekkel szállították a fogadáson megjelent újság-
I fegyvermentes övezet közeié- j r6 k kérdéseire. A többi kö-
bén fekvő egyik kisebb er- zött kijelentették, hogy ke-
dőbe, de alighogy leszálltak, v é s l e hetőséget látnak arra. 
a hazafias erők heves pus-
katűzzel fogadták őket. 

Az amerikai katonák öt 
órán át szó szerint a föld-
höz voltak szögezve, még a 

hogy a párizsi megbeszélések 
elmozduljanak a holtpontról, 
s hangsúlyozták, az előre-
haladás az amerikai félen 
múlik. 

Csehszlovákia a konszolidáció útján 
Újabb kormányintézkedések 

Prágai napilapok megjelenése 

Csehszlovákiában a helyzet lassan normalizálódik. Képünkön: Prága forgalmi köz-
pontja, a Vencel tér szeptember első napjaiban 

A Csehszlovákiából érkező Központi Bizottságának ülése vényes keretek betartásával 
friss jelentések bizonyítják, után most a csehszlovák kor- jelenik meg. A CSKP Köz-
hogy az ország mind jelentő- mány is tanácskozást tartott, ponti Bizottságának hivatalos 
sebb léptekkel halad a kon- Törvényjavaslatokat vitattak lapja, a Rudé Právo első ol-
szolidáció útján. A CSKP meg a kormány sajtóhivata- dalán vezércikket közöl „A 

Iának felállításáról és a ko- párttal, a néppel" cím alatt, 
rábban elfogadott sajtótör- A vezércikk többek között 
vény ezzel kapcsolatos módo- megállapítja: „Kötelességünk, 
sításáról. Megvitatták a pol- hogy munkánkkal hozzájá-
gári légiközlekedés normális ruljunk a helyzet normalizá-
tevékenysége felújításával lásához és ezzel megterem-
kapcsolatos problémákat is. tődjenek a feltételek a Varsói 

A kormány ezután felhí- Szerződés haderőinek eltávo-
vással fordult a nemzeti ta- zásához". A cikk hitet tesz a 
nácsokhoz és az ország lakos- párt és az állam legfőbb ve-
ságához, hogy mozdítsák elő zető személyiségei mellett, 
az élet konszolidálódását a „akiknek neve biztosítékot 
köztársaságban. Bizonyos jelent, hogy az az eszme, 
kormányzati szerveknek ja- amelyért januárban minden 
vasolták, hogy a normális erőnket összpontosítottuk, 
élet helyreállításával kapcso- nem hal el. Érvényesíteni 
latos fontosabb problémák akarjuk a tudományos szo-
megoldása céljából lépjenek cializmus megalapítóinak esz-
érintkezésbe a szövetséges méit". 
csapatok parancsnokságával. Prágában hivatalos közle-

A csehszlovák kormány f é n y b e n bejelentették^ hogy 
döntése alapján létrehozott flvik 

ÍZLIK A DINNYE 

Svoboda köztársa-
sajtó- és tájékoztatási hivatal e l n ö k k e d d e n f e l m e n " 
már megkezdte tevékenysé-
gét. Josef Vohnout, a hiva-
tal vezetője megbeszélést 
folytatott a csehszlovák 

tette tisztsége alól dr. Ota 
Sik miniszterelnök-helyet-
test. A köztársasági elnök 
— amint azt a hivatalos köz-

r a " lemény hangsúlyozza — Sik 
dió, valamint televízió veze- személyes kérelmére meintet-
tő munkatársaival, és a napi- te őt fel tisztsége alól. Dr. 
és hetilapok főszerkesztőivel 
a sajtó feladatairól a jelenle-
gi helyzetben. 

Prágában ülést tartott a 
cseh újságírók szövetsége. A 
résztvevők egyetértettek a 
sajtó- és tájékoztatási hivatal 
létrehozásával. 

Az elnökség döntése alap-
ján kizártak a szövetségből 
két újságírót, köztük M. Su-
leket, a CTK volt vezérigaz-
gatóját — mert „tevékenysé-
gük a törvényes párt- és ál-
lami szervek ellen irányult". 

Három prágai napilap, a 

Ota Sik egyébként jelenleg 
külföldön tartózkodik. 

Pozsonyból érkezett jelen-
tés szerint a Szlovák Nemzeti 
Tanács és a szovjet hadsereg 
képviselőinek tanácskozásán 
megállapodás született, mely-
nek értelmében a pozsonyi 
rádió visszaköltözött régi 
épületébe és rövidesen ismét 
innen sugározza adását. 

A Szlovák KP Központi Bi-
zottsága elnöksége szeptem-

5-re, csütörtökre Po-
Rudé Právo, a Vecerny Pra- z s o n y b a összehívta a Szlovák 
ha és a Ceskoslovensky Sport K p Központi Bizottságának 
már régi formájában, a tör- plenáris ülését. 
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