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Befeiezödöt! az MSZMP 
Központi Bizottsága 

és a Minisztertanács 
együttes ütése 

Magyar 
kiállítás 

Moszkvában 

Nőnapi ünnep 
a konzervgyárban 

AZ MSZMP KÖZPONTI BIZOTTSÁGA ÉS A MI-

NISZTERTANÁCS MÁRCIUS 5-ÉN ÉS 6-ÁN EGYÜT-

TES ÜLÉST TARTOTT, AMELY CSÜTÖRTÖKÖN ESTE 

BEFEJEZTE MUNKÁJÁT. A Z ÜLÉSRŐL KÖZLEMÉNY 

JELENIK MAJD MEG. 

b u t e f ^ i i c c a 
eoujetuniőbaii 

Csütörtökön Szőke Má-
tyásnak, a MÉM kiállítási 
iroda igazgatójának elnökle-
tével ülést tartott a moszk-
vai mezőgazdasági kiállítás 
szervezési szakbizottsága és 
megvitatta a részletes prog-
ramot. Már végleges, hogy a 
bemutatót augusztus 20 és 
szeptember 2 között a moszk-
vai népgazdasági kiállításon 
rendezik meg 4500 négyzet-
méteres alapterületen. 

A magyar kiállítók bemu-

tatják a mezőgazdaság és az 

élelmiszeripar, valamint az 

ágazatokat kiszolgáló gép, 

Csütörtökön délelőtt hiva-
talos látogatásra Moszkvába 
érkezett Abdel Aziz Butefli-
ka, az Algériai Forradalmi 
Tanács tagja, az Algériai 
Népi Demokratikus Köztár-
saság külügyminisztere és 
kísérete. A szovjet kormány 
vendégeként március 9-ig 
tartózkodik a Szovjetunió-
ban, ahol találkozik a szov-
jfet vezetőkkel. 

.Buteflika csütörtökön 
Moszkvában tárgyalt Gro-
miko szovjet külügyminisz-
terrel. A meleg, baráti lég-
Iförben tartott megbeszélé-
sen megvitatták a Szovjet-
unió és Algéria közötti 
együttműködés megerősítésé-

nek és kibővítésének kér-
déseit. Véleményt cseréltek 
továbbá a két felet érdeklő 
időszerű nemzetközi problé-
mákról. 

Buteflika moszkvai látoga-
tására irányul a szovjet fő-
város diplomáciai megfigye-
lőinek érdeklődése. Moszkvai 
politikai körökben nagy je-
lentőséget tulajdonítanak 
Algéria diplomáciai vezető-
jének szovjetunióbeli tárgya-
lásai iránt, amelyek a két 
ország közötti baráti kap-
csolatok kérdéseit, valamint 
a nemzetközi helyzet tekin-
télyes számú problémáit öle-
lik feL 

műszer és vegyipar korsze-

rű termékeit, illetve az ex-

portnál számításba jövő 

árumintákat. A moszkvaiak 

megismerhetik egyebek kö-

zött a hazai kukorica és cu-

korrépa nemesítés legújabb 

tapasztalatait, a nagyüzemi 

kertészeti telepítések mód-

szereit, valamint a hazai ál-

lattenyésztés és az élelmi-

szeripari termelés helyzetét. 

A kiállításra rejtvénypályá-

zatot írnak ki, amelynek fő-

nyereménye kétszemélyes, 

tíznapos magyarországi üdü-

lés. (MTI) 

Gazdálkodás a belvizekkel 
Tízezer holddal csökkent az elöntés 

öntés. A vízborítás azonban 
ezeken a területeken is sok-
kal alacsonyabb és ha a je-
lenlegi száraz időjárás tar-
tós marad, gyors ütemben 

Az Alsótiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság jelentése sze-
rint az utóbbi napokban lé-
nyegesen visszahúzódtak, 
több mint tízezer holddal — _ 
csökkentek a belvizek s megszabadulnak a földek az Szentes környékén, a kurcai 
csütörtökön már csak 25 
ezer holdat érintett az el-

ben, valamint az algyő—tápéi 
körzetben máris másod-
fokról első fokúra mérsékel-
ték a védelmi készültséget. 
Ugyancsak javult a helyzet 

elemi csapástól. Két övezet-
ben: a Tisza—Maros szög-

Dr somogyi Károlvní felvétele 

ELLENŐRZIK A KÜRTÖT. A hatalmas, vaslemezekből 
készült acélkürtőket ugyanúgy ellenőrzik, mint a lakóhá-
zak kéményeit. A szegedi erőmű kazánjainak megfelelő 
szellőztetéséről gondoskodó kéménveket, kürtőket rendsze-
resen megvizsgálják, hogy ellenállnak-e az időjárásnak. 

Képünk ezt a nem veszélytelen munkát mutatja be 

rendszerben, ahol a csator-
nák vízszintje apadóban van. 
A teljes műszakban üzemelő 
szivattyútelepek száma azon-
ban egyelőre nem csökkent. 

Huszonnyolc torkolati, 
közbenső- és tizenhat hor-
dozható berendezés műkö-
dik. Ezek végső teljesítmé-
nye negyvenhét köbméter 
másodpercenként, ennyi vi-
zet emelnek át a főcsator-
nákból a folyókba. 

Belvizekkel tervszerűen 
gazdálkodnak is. A réteken, 
legelőkön, szikes talajokon 8 
ezer 600 holdon visszatartják 
a vizet. Ezt korábban első-
sorban azért tették. hogy 
mentesítsék a túlterhelt 
hálózatot, de most már arra 
is gondolnak, hogy esetleges 
későbbi, csapadékszegény 
időszakban hasznosítani tud-
ják majd a tárolt vizeket. 

Az ünnepség résztvevőinek egy csoportja 

A közelgő nemzetközi nő-
nap alkalmából ünnepi gyű-
lés volt tegnap a Szegedi 
Konzervgyárban, amelyen 
részt vett Deák Béla, a Sze-
ged városi párt végrehajtóbi 

rosi tanács vb-elnökhelyette-
se vol t A nők társadalmi 
szerepének rövid felvázolása 
után arról beszélt, hogy ná-
lunk már tartalmat nyertek 
az egyenjogúság szavai. Nem-

zottság tagja, a pártbizottság csak szavakban Ismerik el, 
osztályvezetője, Lacsán Mi- hogy a nők helytállnak a 
hályné országgyűlési képvi- munkában, a családban, a 
selő, dr. Tari Jánosné, a vá- társadalomban. Nem ünnep- u l " n a o r e 

rosi nőtanács titkára is. Az rontás, hogy arról is szólott: s z á mára a testvérvaros asz 
ünnepségre szovjet asszony- nem jelent ez mindig köny-
vendégek is érkeztek, nyebbséget, sőt nemegyszer 

Farkas János főmérnök komoly áldozatot kell hozni-
megnyitó szavai után a Gu- uk az asszonyoknak a csalá-
tenberg utcai általános isko- dérf, a társadalomért. Bizony 

vívniuk társadalmi rangju-
kat, s megemlékezett a viet-
nami anyákról, akiknek a há-
borúban is helyt kell állni-
uk. 

A gyűlés résztvevőit egy 
odesszai származású szovjet 
asszony is köszöntötte, aki el-
mondotta, hogy külön öröm 

szonyainak nevében is szól-
ni a nők nemzetközi ünne-
pén. Hosszan tartó tapsot ka-
pott a magyarul elmondott 
mondatért: „Éljen a ma-

in Martos Flóra úttörőcsapa- sokan elfogadják ezt az áído- syar—szovjet barátság!" 
ta virággal köszöntötte a zatot, s talán csak ilyenkor, 
konzervgyári asszonyokat, ünnepen gondolják végig, 
majd műsorukban kamara- mennyit köszönhetnek a me-
kórusuk énekelt, s verset legszívű asszonyoknak édes-
mondott Laci Ferenc és Kli-
mó Antal. 

Az ünnepség szónoka Ha-
lász Árpád, a Szeged mj. vá-

anyáknak. Szólott azokról az 

országokról, ahol az asszo-

nyoknak még ezután kell ki-

Az ünnepség záró akkord-
jaként Lonqa Józsefné, az 
üzemi nőbizottság titkára 
ajándékokat adott át a nő-
mozgalmi aktíváknak, majd 
az asszonyok a fehér asztal 
mellett folytatták a nőnap 
ünneplését. 

Kozmosz— 
269 és 270 
Március 5-én a Szovjet' 

unióban felbocsátották a 
Kozmosz—269 jelzésű mes-
terséges holdat. Rendelteté-
se az, hogy a korábban be-
jelentett programnak megfe-
lelően kutatásokat végezzen 
a kozmikus térségben. 

A Szovjetunióban csütör-
tökön felbocsátották a Koz-
mosz—270 jelzésű mestersé-
ges holdat. Fedélzetén tudo-
mányos berendezést helyez-
tek el, amely a világűrkuta-
tás további feladatainak 
megoldását szolgálja a ko-
rábban bejelentett program-
nak megfelelően. 

Magyar műszerek 
az NDK-nak 

A Méréstechnikai Köz-
ponti Kutató Laboratórium 
és az NDK-beli Szabályozás-
technikai Műszeripari és-
Optikai Vállalatok egyesülé-
se között megállapodás jött 
létre. A szerződés értelmé-
ben a német egyesülés ezen 
túl Magyarországról szerzi 
be a turbinás áramlásmérők 
teljes választékát és a hoz-
zájuk tartozó jelző műsze-

reket. E cikkeket a Mérés-
technikai Központi Kutató 
Laboratórium angol licenc 
alapján gyártja. A magyar 
vállalat 18 féle kivitelben 
készíti az említett műszere-
ket az NDK vegyipara és 
olajipara részére. A szerző-
dés minimálisan évi 5 mil-
lió forint értékű magyar 
műszer exportjáról intézke-
dik. 

Az Apollo—9 amerikai űr- a holdkomp ajtaját, Scott 

hajó legénysége csütörtökön pedig a főkabin ajtaját. Né-

magyar idő szerint délben hány pillanattal később 

ébredt és megkezdte ne- Schweickart kilépett a világ-

gyedik napját az űrben. űrbe. 

Schweickart, aki szerdán ti-

tokzatos űrbetegségben szen-

vedett, csütörtökre jobban 

lett. 

Magyar idő szerint 14 óra 

22 perckor — az eredeti 

programhoz viszonyítva 

mintegy ötven perces késés-

sel — a személyzet két tagja 

ismét átrepült a főkabinból 

a holdkompéra. Elsőnek 

Schweickart haladt át a 

két kabint összekötő kes-

keny folyosón, majd őt 

McDivitt ezredes követte. 

Scott ezredes a főkabinban 

maradt. 

Schweickart állapota csü-

törtökre már annyira javult, 

hogy az Apollo—9 parancs-

noka, James McDivitt a föl-

di irányító központtal foly-

tatott rövid eszmecsere után 

úgy döntött: mégis engedé-

lyezi az űrsétát az űrhajózás 

újonca számára. 

Magyar idő szerint 18 óra-

kor Schweickart kinyitotta 

Schweickart, aki szerdai 

gyengélkedése miatt a ter-

vezett kétórás űrséta helyett 

45 percen át tartózkodott az 

űrben, magyar idő szerint 

19 óra előtt néhány perccel 

visszatért a holdra szálló 

űregység lakófülkéjébe. 

Schweickart mintegy 230 

kilométer magasságban tett 

űrsétáját arra használta fel, 

hogy felvételeket készítsen. 

Amíg kinn tartózkodott, a 

holdkomppal egy körülbelül 

nyolc méter hosszú zsinór 

kötötte össze, amelyet 

McDivitt ezredes tartott fe-

szesen. 

Csütörtökön sor került a 

második televíziós közvetítés-

re az Apollo—9-ről. A közve-

títés Schweickart űrsétájával 

kezdődött, majd a kamerák a 

főkabint és a „holdkomp" 

belsejét mutatták. Mindhá-

rom űrhajós szemmel látha-

tóan jól érezte magát. 


