
A DNFF támadása i 
Saigon térségében 

Laird hazautazott 
<t Saigon (AFP. AP) 

Vietnamban folytatódik a 
DNFF egyszerre mintegy 
harminc, katonailag jelentős 
célpont ellen irányuló egy-
idejű támadása. A legna-
gyobb intenzitással a fővá-
ros, Saigon térségében tá-
madtak a szabadságharco-
sok. Melvin Laird, Nixon el-
nök hadügyminisztere, aki-
nek helyszíni jelentéséből az 
amerikai megfigyelők sze-
rint nagyon sok függ, még 
hazautazása előtt szemtanúja 
lehetett a Saigonban elural-
kodó ostromállapot-hangulat-
nak. 

Az amerikai hadügyminisz-
ter hétfőn este repülőgépen 
hazaindult Dél-Vietnam ból, 
ahol négynapos szemleutat 
tett. Laird a saigoni repülő-

téren sajtóértekezletet tartott 
es ezen első ízben ismerte el 
hivatalosan, hogy az amerikai 
csapatok behatoltak laoszi te-
rületre, „az amex-ikai katonák 
védelmének biztosítására". 

A 35 perces sajtóértekezle-
ten, amely az AP jelentése 
szerint zűrzavaros össze-
visszaságban zajlott le, a 
hadügyminiszter kijelentette, 
hogy az amerikai kormány 
biztosítani kívánja a dél-vi-
etnami rezsimnek mindazt a 
pótlólagos anyagi és kiképzé-
si segítséget, amelyre csak 
szüksége van. A Pentagon 
vezetője azt állította, hogy a 
szabadságharcosok támadása 
„a háború kiszámított kiter-
jesztése", ám ez a kísérlet 
— szerinte — nem járt siker-
rel. 

Brezsnyev—Buteflika 
megbeszélés 

# Moszkva (TASZSZ) 
Leonyid Brezsnyev. az 

6ZKP Központi Bizottságá-
nak főtitkára hétfőn fogadta 
Buteflika algériai külügymi-
nisztert és baráti légkörben 
megbeszélésí folytatott vele. 

A két államférfi megelége-
déssel állapította meg, hogy 
sikeresen fejlődnek a szovjet 
—algériai baráti kapcsolatok, 
s mind a két ország népei-
nek érdekeit és a bélié meg-
szilárdítását szolgálják. 

M a sztájk 
Franciaországban 

# Párizs (MTI) 

Nagyszabásúnak ígérkezik 
a mai, keddi tiltakozó 
sztrájk Franciaországban, 
amelyet a CGT ós a CFDT, 
valamint a pedagógus szak-
szervezet hirdetett meg. Bi-
zonyosra vehető, hogy ma le-
éli a földalatti, a vasút, a pá-
rizsi autóbusz, nem lesz taxi. 
elmarad a postakézbesítés, 
kedden délután és szerdán 
reggel nem jelennek meg az 
újságok, korlátozott lesz u 
gáz-szolgáltatás, megszakítá-
sok lesznek az áramszolgál-
tatásban. Csaknem minden 
ipari üzemben leállnak a gé-
pek. 

A sztrájk estéjén tartja 
meg már korábban bejelen-
tett televízió és rádióbeszé-
dét De Gaulle tábornok. 
Lapértesülések szerint azon-
ban a sztrájk miatt az elnök 
módosított beszéde korábban 
tervezett tartalmán. A tá-
bornok eredetileg a beszédet 

az április 27-re kitűzött nép-
szavazási kampány elindítá-
sának szánta. Egyes lapérte-
sülések vélni tudják, hogy a 
tábornok miniszterei javas-
latára a népszavazásra tere 
j esztett reform elfogadásához 
köti a dolgozók szociális kö-
veteléseinek kielégítését. 

• 

A calais-i községtanácsi 
pótválasztás második fordu-
lójában az előző heti jelen-
tős kommunista előretörés 
fokozódott. A Kommunista 
Párt, amelynek listáját a 
szocialisták is támogatták, 
megkapta a szavazatok 52 
százalékát, és mind a hat 
betöltésre kerülő községta-
nácsi helyet elhódította a 
gaulleistáktól. A gaulleistákat 
igen érzékeny választási ve-
reség érte. ebben a városban, 
amelynek a legutóbbi időkig 
Jacques Vendroux, De Geul-
le tábornok sógora volt a 
polgármester. 

Levetett 
álarccal 

I Bonn (MTI) 

A nyugatnémet lapok veze-
I tő helyen foglalkoznak azok-
kal az éles támadásokkal. 

1 amelyeket a CDU—CSU a 
szociáldemokrata Heinemann 

| ellen intézett. Sok újság ve-
1 zéreikket szentel az ügynek. 
' A támadásokat egy Interjú 
| váltotta ki, amelyet a megvá-
i lasztott köztársasági elnök a 
Stuttgartéi- Zeitur.g-nak 
adott. Az interjúban Heine-

j mann egyfajta „hatalomvál-
tozásról" beszélt megválasz-
tásával kapcsolatban és azt 

j mondotta, a NATO-t és a 
j Varsói Szerződést fel kellene 
! oszlatni és „egy jobb politi-
kai megoldás érdekében a 
Bundeswehr szerepét is kér-
désessé kellene tenni". 

Heinemann kijelentései 
dühödt támadásokat váltottak 
kiStrauss. Filbinger stuttgar-
ti miniszterelnök és Heclt 
CDU-fqtitkár, valamint más 
jobboldali politikusok ré-
széről. 

A Kölner Stadt-Anzeiger 
azt írja. hogy egyes ismert 
CDU—CSU-politikusok leve-
tették a demokratikus álar-
cot Heinemann megválasztá-

: sa miatt annyira elkesered-
tek, hogy minden önuralmu-
kat elvesztették. Staruss fel-
szólítja Heinemannt: tartóz-
kodjék politikai nyilatkoza-
toktól. „Lübkét nem szólítot-
ta fel erre, Lübke eszméi 
azonban „helyesek" voltak. 
Strauss úr, akinek jelenléte 
és beszédei évek óta súlyos 
provokáicót jelentenek sok 
német és külföldi számára, 
most feltárta az arcát. Forr 
benne a méreg, mert július 1-
től kezdve egy józan ember 
kerül fontos pozícióba" — ír-
ja a lap. 

A Frankfurter Rundschau 
megállapítja: Heinemann 
győzelmére a CDU—CSU nem 
volt felkészülve. Magatartá-
suk Heinemann interjúja 
után a boxolóéhoz hason-
lít, aki ütést kapott és most 
vakon keresi a knock-outot. 
Heinemann nem tetszik a 
CDU—CSU-nak, mert olyan 
politikus, akinek van bátor-
sága kérdőjeleket tenni a ta-
buk mögé, leronthatja elgon-
dolásaik keresztülvitelét. 

A vitában megszólalt Kie-

singer is. Hétfőn Bonnban 

kijelentette: „Nem akarom 

Heinemannt kioktatni, ho-

gyan tegyen nyilvános kije-

lentéseket. Nem kétséges 

azonban, hogy az NSZK po-

litikáját a kormány csinálja 

és a politikai irányvonalat a 

kancellár állapítja meg. A 

köztársasági elnök nem tehe-

ti túl magát ezen". 

Új egyetemi intézetet terveznek 
Újszeged lesz c biológia hazai fellegvára 

A közelmúltban Straub F. 
Brúnó vezetésével a Magyar 
Tudományos Akadémia bio-
lógiai szakosztályának veze-
tői tárgyaltak Szegeden a 
Csongrád megyei Építőipari 
Vállalatnál az akadémiai ku-
tatóintézet építéséről. Aztán 
a Dél-alföldi Mezőgazdasági 
Kísérleti Intézet fejlesztéséről 
zajlott le értékes megbeszé-
lés, most pedig a József At-
tila Tudományegyetem veze-
,őlnek biológia oktatást érintő 
javaslatáról értesültünk. 
Mindezek az események egy-
értelműen bizonyítják, hogy 
a városban tervszerűen ké-
szülnek arra, hogy Szeged 
néhány éven belül a bioló-
giai kutatás központjává vál-
jék. 

A biológia oktatásának kor-
szerűsítésére részletes terv 
készült a József Attila Tu-
dományegyetemen, amit, 
mind a művelődési kormány-
zat, mind a városi tanács tá-
mogatólag fogadott. A terv 
legfontosabb része a biológia 

tanszékek fejlesztése. Eddig 
öt tanszék működött az egye-
temen nagyon szűkös körül-
mények között, s ezek is el-
sősorban a biológia hagyo-
mányos területein végeztek 
oktató és kutató munkát. 
(Élettanok, botanika, zooló-
gia stb.) Napjaink egyik leg-
gyorsabban fejlődő tudomá-
nya ú j ismereteinek oktatásá-
ra a tudományegyetemek kö-
zött elsőnek, február elsejé-
től biofizikai tanszék is mű-
ködik a JATÉ-n. Emellett 
genetikai, biokémiai és mik-
robiológiai tanszéki csoporto-
kat szerveztek, melyek vár-
hatóan 1973—75-ig önálló-
sulnak és velük együtt ki-
lenc biológia tanszéke lesz az 
egyetemnek. 

A mind nehezebb körülmé-
nyek között dolgozó tanszé-
kek elhelyezésére tízemeletes 
ú j tanulmányi épületet építe-
nek Újszegeden, a majdani 
biológiai intézet szomszédsá-
gában. A tervezés folyik, az 
építést jövőre kezdik el és 

fokozatosan adják át az épü-
letet, melyben a jelenlegi 
2000 négyzetméterrel szem-
ben 6000 négyzetméter áll az 
oktató és kutató munka ren-
delkezésére. Az új, Y-alakú 
épületben a tanszéki labora-
tóriumok, előadótermek dol-
gozószobák mellett közös 
könyvtár, műhelyek, elekt-
ronmikroszkóp és izotóplabo-
ratórium szolgálja majd a 
korszerű kiscsoportos okta-
tást, a munkát. 

Az akadémiai kutatóintézet 
első része 1971-ben nyitja 
meg kapuját. Addig is évről 
évre több és több kutató 
kezdi meg a munkát a JATE 
tanszékein. Pillanatnyilag 
már mintegy 30 akadémiai 
biológus kutató dolgozik a 
szegedi egyetemen, ami nem-
csak a leendő biológusok és 
biológiatanárok képzésében 
jelent segítséget, de megte-
remti a szakmai és emberi 
kapcsolatokat is a majdani 
intézet és az egyetem között. 

Pünkösti Árpád 

Egy megkopott mesterség 
Virágkorában hívták hand-

lénak, ószeresnek, ócskás-
nak. Ma választékosabb a 
kifejezés: használtcikk ke-
reskedő. Valaha kétszázan 
voltak Szegeden, ma har-
minchármain Kihalóban levő 
mesterség ez, néhány évtized 
múlva már a szót is elfelej-
tik, legfeljebb az „ószeres — 
ó szeress" rímpárban él to-
vább, de az olvasónak ehhez 
is lexikonra lesz szüksége. 

.A harminchárom szegedi 
közül a legtekintélyesebb, 
legtapasztaltabb kereskedő-
ember Süli István, aki 1926 
óta dolgozik a szakmában. 
Hunyadi téri házának udva-
rán raktár alatt várnak a 
bútorok vevőikre, de még a 
szobákba is gyakran be kell 
zsúfoni egy-egy újabb garni-
túrát. 

— Másképp van ma a bú-
torral is, a ruhával is. a 
mostani nagy előremenetel 
mellett — vall fogalkozásá-
ró Süli bácsi. — Sok az áru, 
de nincs, aki megvegye. A 
bizományival meg csak úgy 
bírjuk a versenyt, hogy ol-
csóbban kell venni, adni. 

— A munka is több. Ha 
reggel hatkor jön a vevő, ak-
kor kell vele foglalkozni, ha 
este tízkor, úgy is fogadni 
kell. Ebben a. szakmában 
végkimerülésig dolgozik az 
ember. Tizenöt éve tértem át 
a bútorra, azelőtt ruhával 
foglalkoztam, de nem érte 
meg a sok törődést, fárad-
ságot. 

— Ű j házakba tud-e elad-

ni használt bútort? 

Színes tévé 

Debré—Brandt 

találkozó 
# Bonn (AFP) 

Brandt nyugatnémet kül-
ügyminiszter hétfőn délelőtt 
találkozott Debrével, fran-
cia kollegájával, aki vasár-
nap érkezett Bonnba. A tár-
gyalások napirendjén a Kö-
zös Piac problémái, a Nyu-
gat-európai Unióval kapcso-
latos viták és a kelet—nyu-
gati kapcsolatok szerepeltek. 
Á francia külügyminiszter 
hétfőn felkereste Kiesinger 
kancellárt is. aki csütörtökön 
utazik kétnapos látogatásra 
Párizsba. 

A London (Reuter) 

Brandt nyugatnémet kül-
ügyminiszter tegnap este Lon-
donba utazott, ahol ma Ste-
wart külügyminiszterrel ta-
lálkozik. 

„ K ö n n y ű " 
nap ax űrben 

# Houston (Reuter, AP) 

Az Apollo—9 három űr-
hajósára hétfőn csak köny-
nyebb feladatok vártak. 
Fényképeket készítettek az 
Egyesült Államok délnyu-
gati részéről, Mexikóról és 
Brazíliáról. Magyar idő sze-
rint 18.38 órakor, az űrhajó-
sok 25 másodpercre beindí-
tották az űrhajó fő meghaj-
tőművét, a repülés során ez-
úttal hetedszer. Magyar idő 
szerint este 10 órakor a le-
génység pihenőre tért. 

Miközben az Apollo—9 
folytatta útját, a földön már 
az Apollo—10 indítását ké-
szítik elő. Hétfőn különleges 
szállítóeszközön elindult az 
Apollo—10 űrhajó a Lunar 
Module-val a kilövőpad felé: 

az öt és fél kilométeres út 

megtételéhez az egész nap-

ra szükség volt. 

Szakértők megjegyzik, ez 
az első eset az űrhajózás tör-
ténetében, hogy egy űrhajót 
elindítanak az induló-padra 
anélkül, hogy útjának prog- I 
ramját véglegesen megálla-
pították volna. 

Ray 99 évet kapott 
viselője egybehangzóan azt 
állította, Ray a „maga sza-
kállára" ölte meg Martin 
Luther King-et, a Nobel-
békedíjas polgárjogi vezetőt, 
összeesküvésről — mondot-
ták — nincs szó. Ray ezzel 
szemben kereken kijelentette. 
„Nem ért egyet azzal az el-
mélettel, miszerint nem volt 
összeesküvés". 

# Memphis (UPI, AP) 

Miután James Earl Ray 
beismerte bűnösségét, az es-
küdtek villámgyorsan csele-
kedtek. Előzetes tanácskozás 
nélkül, egyhangú kézfeltar-
tással megszavazták a bíró-
ság által javaslót 99 évi bör-
tönbüntetést. 

A vád és a védelem kép-

f f 
Virággyárak áá 

A Dél-Alíöd legnagyobb 
virágtermelő közös gazdasá-
gában, a szentesi Termál Ter-
melőszövetkezetben új , az ed-
digieknél sokkal korszerűbb 
üvegházak épülnek. Már az 
idén megkezdődik a termelés 
az egyik 25 ezer négyzetmé-
ter üvegborítású hatalmas 
kertészetben. Ez abban kü-
lönbözik a korábbiaktól, hogy 
az üvegházhajók hazai vi-
szonylatban a legnagyobb 
méretűek lesznek; szélessé-
gük egyenként tizenkét mé-
ter. Az ú j létesítményben el-
sősorban szegfűt nevelnek, 
főként exportra. A szövetke-
zet jelenleg is öt-hat ország-
ba rendszeresen exportál a 
Hungaroflór Vállalat közvetí-
tésével. 

A fűtést a mar elkészült 
termálkút 87 fokos vize szol-
gáltatja majd. Ez már a tsz 
negyedik hévízkútja. Ezen-
kívül a Vízkutató és Fúró 
Vállalat most az ötödik me-
legvíz-kutat fúrja, amely 
mellett egy összeszerelhető, 
30 ezer négyzetméteres üveg-
házat állítanak fel. Ezt a hol-
land Van der Hoeven-cégtől 
rendelték meg abból a devi-
zából, amit a tsz a külföl-
dön értékesített virágokért 
kapott. 

A szövetkezet saját építő-
brigádja mindkét üvegház 
mellett olyan szociális épü-
leteket hoz tető alá, amelyek-
ben fürdők, öltözők, valamint 
raktározó, csomagoló és hűtő-
helyiségek is lesznek. 

MTI foto — Ba j ko r József felv. 

Az Elektromechanikai 
Vállalat által készített első 
magyar színes televízió idó-
berendezését beszerelték a 
Széchenyi hegyi adóállomás 
épületébe. A vállalat mérnö-
kei most a végső bemérése-
ket végzik. A március 21-én 
meginduló színes kísérleti 
adás előkészítő műszaki 
munkáiban részt vesz az 
egész tervező kollektíva. Ké-
pünkön: Bernhardt Richárd, 
dr. Tótfalusi Gyula főmér-
nök, az első magyar szines 
televízió főkonstruktőre. 
Falus László és Szabó Ger-
gely mérnökök ellenőrző mé-
réseket végeznek a szines tv-
adóberendezésen. 

— Van olyan is. Főleg, ha 
éppen van raktáron valami 
divatos áru. öt-hatezer fo-
ritért adok el egy szobagar-
nitúrát. De csak a mai stí-
lusút. A régi már senkinek 
sem kell, volt olyan év, hogy 
baltával kellett összehaso-
gatni, mert csak foglalta a 
helyet. Most már nem is pró-
bálkozom régi bútorral, mert 
tüzelőnek drága. 

Van a harminchárom 
hasznátcikk kereskedő között 
olyan, akit estig nem lehet 
otthon megtaláni. Piacozik. 
Vannak, akik az egész orszá-
got beutazzák. Révész János-
né azonban éppen otthon 
van, ebédet főz, mosolygón 
és szívesen emlékszik vissza 
az indítékokra, melyek rá-
vitték az iparengedély ki-
váltására. 

— 1956 óta van meg as 

iparengedélyem. Annak 

előtte tizenhat évig dolgoz-

tam az újszegedi kenderben, 

súlyosan megbetegedtem, a 

rokkantsági kérelmet eluta-

sították, valami könnyebb 

munkát kellett vállalni. Ad-

tak volna iparengedélyt tra-

fikhoz, tészta-árudához, de 

nem volt üzlethelyiségem, 

így aztán ezt választottam. 

Pedig tudom, hogy nem 

nagy jövő áll előtte. A rongy 

már nem kell senkinek. 

Ügy látszott, hogy a me-

chanizmus segít rajtunk, az 

államiból kaphatunk leérté-

kelt méteres árut, de mire 

ruhát készítenénk belőle, mi 

fizetnénk rá. így csak a fér-

jem segítségével tudok meg-

élni, az én keresetem éppen-

hogy konyhapénznek elegen-

dő. 

— Venne-e a saját árujá-
ból? 

— Volt olyan már, amit 

megvettem, de nem adtam 

el, megtartottam magamnak. 

De sok olyan is volt, ami-

re ráfizettem, vihettem a 

MEH-be. 

így beszélnek a szakma 

képviselői, ö k is látják, hogy 

kihalóban levő mesterség ez, 

de még ők sem siratják. 

Nem érdemes. Hanyatasa az 

életszínvonal emelkedésének 

függvénye: közös gazdagodá-

sunkat jelzi. A társadalom 

igényeinek növekedését, 

amelyek fölött ítélkeznek a 

feleslegessé vált dolgok fö-

lött. 

Veress Miklós 
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