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Hazaérkezett Berlinből I Bővülő 
a magyar pártküldöNség 

Vasárnap délelőtt hazaérkezett Berlin-
ből a Magyar Szocialista Munkáspárt 
küldöttsége, amely részt vett a Német Szo-
cialista Egységpárt VIII. kongresszusán: 
Kádár János, a Központi Bizottság első 
titkára, a küldöttség vezetője, Nyers Rezső, 
a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bi-
zottság titkára, dr. Bodnár Ferenc, a Köz-
ponti Bizottság tagja, a Borsod megyei 
pártbizottság első titkára. 

A küldöttség fogadására a Ferihegyi re-
pülőtéren megjelentek: Biszkti Béla és Ko-
mócsin Zoltán, a Politikai Bizottság tag-

jai. a Központi Bizottság titkárai. Benkei 
András, a Központi Bizottság tagja, bel-
ügyminiszter, dr. Csanádi György közleke-
dés- és postaügyi miniszter, Púja Frigyes, 
a Központi Bizottság tagja, a külügymi-
niszter első helyettese. Katona István, a 
Központi Bizottság tagja, a KB agitációs 
és propagandaosztályának vezetője. Gye-
nes András, a Központi Ellenőrző Bizott-
ság tagja, a Központi Bizottság külügyi 
osztályának vezetője. Jelen volt Heinz 
Knobbe, a Német Demokratikus Köztár-
saság magyarországi nagykövetségének 
ideiglenes ügyvivője. 

Nemes Dezső látogatása Szegeden 
Nemes Dezső, a Magyar 

Szocialista Munkáspárt Po-
litikai Bizottságának tagi a, 
az MSZMP KB Politikai 
Főiskolájának rektora teg-
nap. hétfőn a kora délelőtti 
órákban Szegedre látogatott. 
A Csongrád megyei pórtbi-
zottság Rákóczi téri szék-
házóban Győri Imre, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a megyei párt-
bizottság első titkára, dr. 
Komócsin Mihály, a Csong-
rád megyei tanács elnöke és 
Sípos Géza, a Szeged városi 
pártbizottság első titkára 
fogadta. Ezt követően a 
pártbizottság vb-termében 
Nemes Dezső a megyei párt-
végrehaitóbizottság. a me-
gyei oktatási igazgatóság és 
a József Attila Tudomány-
egyetem képviselőivel talál-
kozott. Itt a megyei pártbi-
zottság első titkára rövid 
tájékoztatót tartott a párt-
alapszervezetek tevékeny-
ségéről, a munkaerőhelyzet-
ről. az ipari és mezőgazda-
sági üzemek munkájáról, 
külön kiemelve azt a nagy 
szerepet, amely a sertéshús-
ellátás további javításában a 
megyére hárul. Az ezután 
kialakult beszélgetésen Sí-
pos Géza. dr. Szabó Sán-
dor. a megyei pártbizottság 
titkára, dr. Komócsin Mi-
hály, dr. Németh Lajos, a 
megyei pártbizottság osz-
tályvezetője és dr. Rácz 
János tanszékvezető docens, 
az SZKP XXIV. kongresz-
szusával foglalkozó partna-
pok tapasztalatairól számol-
tak bc, és a tudománypoli-
tikai irányelvek végrehajtá-
sával. a tudományos káder-
képzéssel, és a nemzetközi 
helyzettel kapcsolatban tet-
tek fel kérdéseket. 

Csongrád megye vendége 
ezután megyei és városi ve-
zetők társaságában a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
újszegedi biológiai központ-
jába látogatott. Itt' Straub F. 
Brúnó akadémikus, az inté-
zet főigazgatója. Halász Ár-
pád menedzser igazgató és 
Kiss Zoltán tudományos ku-
tató, az intézet pártszerveze-
tének titkára fogadta. A 
központ létesítésének és 
szervezésének történetét a 
főigazgató ismertette, hang-
súlyozva: hogy a városi ta-
nács a fővárosból Szegedre 
került kutatók lakásproblé-
máit közmegelégedésre ol-
dotta meg, majd azokkal az 
elvekkel foglalkozva, ame-
lyeknek alapján a központ 
dolgozik, egyebek közt ki-
emelte a tudományos témák 
többoldalú vizsgálatának 
fontosságát, valamint a fia-
tal kutatók tudományos kép-
zésének jelentőségét. Az in-
tézet ezt a munkát egyik 
legfontosabb feladatának 
tartja, s a fiatal, jól kép-
zett kutatók egy részét — 
előre megkötött megállapo-
dások szerint — két-három 
év után más intézményekbe 
helyezi át.' ezzel is segítve 
a termelés problémáinak 
megoldását. Ezután az in-

magyar - szovjet 
turistaforgalom 
Hétfőn délután az IBUSZ 

székházában Tausz János, az 
IBUSZ vezérigazgatója és 
V. K. Bojcsenko, a szovjet 
Intourist utazási iroda elnö-
ke, megállapodást írt alá az 
1972. évi magyar—szovjet 
idegenforgalomról. 

Az Intourist elnöke el-
mondotta. hogy az IBUSZ az 
első külföldi utazási iroda, 
amellyel megkötötték az 
1972. évi szerződést. 1972-
ben az Intourist 15 szazatok-
kal több turistát küld Ma-
gyarországra, az IBUSZ 10 
százatokkal növeli a Szov-

j jetunióba irányuló turista-
forgalmát. Jelentősen bőví-
tették az útvonalak válasz-
tékát a Szovjetunióba utazó 
magyar turisták számára. 
Elsöizben utaznak a jövő év-
ben hazai csoportok a Szov-
jetunió legészakibb városá-
ba, Murmanszkba, amely az 
Északi Sarkkörön túl fek-
szik. 

Távvezeték 
Aradtól Szegedig 

Hozzáfogtak a G ö d - L é v a közötti villamos 
távvezeték (elállításához is 

Július elején, az Országos 
Villamos Távvezeték Válla-
lat dolgozói megkezdik Ma-
gyarország második legna-
gyobb elektromos távvezeté-
kének építését. A 400 kilo-
voltos vezeték hazánk villa-
mosenergia-hálózatát Sze-
gedtől Aradig köti majd ösz-
sze Romániáéval; tájékozta-
tott Csikós Béla főmérnök. 
A 100—120 millió forint 
költséggel készülő magyaror-
országi Szakasza 54 kilomé-
ter hosszú lesz. A teljes táv-
vezeték a jövő év októberé-
ben már megkezdi a villa-
mos energia szállítását: 
évente több száz megawatt 
áramot importálunk így Ro-
mániából. 

A főmérnök elmondta: 
még a nyáron megkezdik 
egy másik, 400 kilovoltos 

távvezeték építését Göd és a 
szlovákiai Léva közt. 

A kölcsönös áramszállítást 
célzó cseh—magyar távve-
zeték magyarországi szaka-
sza 51 kilométer hosszú lesz, 
építési költsége 70 millió fo-
rint, s 1973 májusában ad-
ják át. Építésével egyidöben 
a gödi állomást mintegy 20 
millió forint -költséggel bő-
vítik. 

A vállalat a belső villa-
mosenergia-elosztás javításá-
ra is távvezetéket épít a ne-
gyedik ötéves terv idősza-
kában. Az első 400 kilovoltos 
hazai belső vezeték a Duna-
menti Hőerőmű és az Ajka 
melletti Litér község között 
már épül is. A terv szerint 
a Százhalombattán termelt 
villamos energiát ez juttat-
ja el a Közép-Dunántúlra. 

Csillagászati megfigyelések 
az „Orion" segítségével 

A Szaljut szovjet orbitális Ezt követően elvégezték kisugárzásáról. A kísérlet si 
űrállomáson megkezdődött a az asztrofizkai obszervatóri- keresen ment végbe 
harmadik munkahét. um programjában szereplő 

Hétfőn folytatták a csil- kísérleteket. Viktor Pacejev 
lagászati megí igy eleseket a kutatómérnök egyidejűleg 
Sraljuton elhelyezett „Ori- két teleszkóp munkáját irá-
on" asztrofizikai obszervató- nyitotta. Mindkét teleszkó-
rium segítségével. Miután pot -az -Alfa-Lira csillagra 
elvégezték az űrállomás tá- irányította, azzal a céllal, 

Az űrállomás rendszerei 
szabályszerűen működnek. 

Georgij Dobrovolszkij, 
Vlagyiszlav Voikov és Vik-
tor Pacajev űrhajósok 
egyébként a földi irányító 
központ és a tudományos 

S o m o g y i K á r o l y n é fe lvé te le 

Nemes Dezsőt a biológiai központban Straub F. Brúnó 
(jobboldalt) tájékoztatja. Középen Győri Imre 

és Sípos Géza 

tézet terveit ismertetve a 
főigazgató egyebek közt a 
további építkezésekről be-
szélt, majd elmondotta, hogy 
a külföldi és hazai vendég-
kutatók fogadását, valamint 
saját munkatársaik külföldi 
munkájának segítését egyik 
legfontosabb feladatuknak 
tekintik. 

Nemes Dezső részletesen 
érdeklődött az intézet ku-
tatási témáiról, a felmerült 
témák kiválasztásáról és 
besorolásáról, az eredme-
nyek értékeléséről, majd 
hangoztatta, hogy Szeged 
büszke lehet erre az intézet-
re, amely tovább öregbiti a 
város tudományos tekinté-
lyét. 

A beszélgetés után Nemes 

Dezső megtekintette az in-
tézet laboratóriumait. A nö-
vényélettani intézetben dr. 
Farkas Gábor igazgató, a 
genetikai intézetben dr. Al-
földy Lajos igazgató kalau-
zolta és tájékoztatta a ven-
déget. 

Nemes Dezső délután a 
városi pártbizottság székhá-
zában Győri Imre megnyi-
tója után aktívaülésen tar-
tott tájékoztatót az SZKP 
XXIV. kongresszusáról, és a 
hozzá előzetesen eljuttatott 
kérdések alapján időszerű 
bel- és külpolitikai kérdé-
sekről. 

Nemes Dezső egynapos 
szegedi látogatása után az 
esti órákban visszautazott 
Budapestre. 

tolásához szükséges müveto- *""" , t_." " űrállomás között létesített 
teket. az Oriont ráállitották n o g y e g y l Q e j u l e B összeköttetések alkalmával 
a Kigyó-csillagkép egyik kópon kapjanak spektro- rádiós és • televíziós riportok-
csillagára. grammot a csillag ibolyántúli ban ismertették az űrállo-

: : más berendezéseit és a tu-

II „takarót a vietnami 
gyermekeknek"-akGió sikere 
A „takarót a vietnami 

gyermekeknek" akció — 
amelyet a Magyar Nők Or-
szágos Tanácsa május 2-án, 
az anyák napján hirdetett 
meg, nagy visszhangot vál-
tott ki egész társadalmunk- eddig mintegy 
ban —, állapították meg takaró érkezett 
hétfőn a Magyar Nők Qr- celldömölki ktsz felajánlotta, 
szagos Tanácsa székházában hogy műanyag tasakokat 
megtartott értekezleten, készítenek a takaróknak. Ed-
amelyen részt vettek az or- dig 1400-at küldtek a nö-
szágos társadalmi szerveze-
tek képviselői. A vietnami 
nép iránti szolidaritást jut-
tatja kifejezésre a már ed-
dig beérkezett több mint 710 
kézzel horgolt, kötött taka-
ró, az együttérzés tanújelét 
tükrözi a szociális ottho-
nok lakóinak felajánlása: 
ők arra vállalkoztak, hogy a 
beküldött fonalakból horgol-
nak takarókat. Ugyanis ed-
dig mintegy két és fél má-
zsa fonal gyűlt össze olya-
noktól, akik időhiány miatt, 
vagy mert a kézimunkához 
nem értenek, a takarókhoz 

| dományos műszerek munká-
ját. 

| Az űrhajósok beszámoltak 
azokról a megfigyeléseikről, 
amelyeket az utóbbi napok-
ban a Föld felszínéről készí-
tettek és a különféle meteo-

í rológiai jelenségekről. Így 
. . . . „ . , , , például közölték, hogy júni-

szukseges anyagot vásárol- A l g _ é n p o r v i h a r t észleltek, 
tak meg. es juttattak el a j a m i k o r 1 4 i 3 0 orakor az 
notanacshoz. északnyugat-afrikai partvi-

Az akcióból a legakti- d e | . f e l e t t r e pültek el. 
vabban a szocialista briga- A z űrhajósok beszámolója 
dok veszik ki a részüket, é s a telemetrikus adatok 

100 horgolt SZerint az űrállomás sze-
tőlük. A mélyzetének közérzete jó, 3 

fedélzeti berendezések és 
tudományos műszerek meg-
felelően működnek. 

A Szaljut irányított tudo-
mányos űrállomás eredmé-

i nyesen folytatja repülését. 
tanácshoz. Az akció az 
végéig tart.' 

Román 1 E g y h é t m ú t v : 

Út az épülő hídhoz 
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delegáció 
Budapesten 
Bondor József építésügyi 

és városfejlesztési miniszter 
meghívására M. Ghigiu. Ro-
mánia ipari építésügyi mi-
niszterének vezetésével ro-
mán építésügyi küldöttség 
érkezett. Budapestre. A kül-
döttséget hétfőn fogadta 
Bondor József. 

Békekölcsön-sorsolás 
m y 

Az Országos Takarékpénz-
tár egy hét múlva, június 
28-án és 29-én rendezi a 
II., a III. és a IV. Béke-
kölcsön 1971. első félévi 
sorsolását. A húzásokat 
mindkét napon az utasellátó 
vállalat Arany János utcai 
kulturális termében tartják. 

Június 28-án, hétfőn 9,30 
órai kezdettel sorsolják a 
II. Békekölcsönt, 141 700 köt-

vényre 37,5 millió forintot. 
Június 29-án, kedden dél-
előtt 9 órai kezdettel először 
a III. Békekölcsön 655 350 
kötvényére 85,6 millió forin-
tot, majd a IV. Békekölcsön 
402 500 kötvényére 52,6 mil-
lió forintot sorsolnak ki nye-
remény és törlesztés formá-
jában. A kisorsolt kötvé-
nyek kifizetése július 6-an 
kezdődik. 

^ í s é 
Az algyői Tisza-híd építkezésén mind nagyobb erővel 
dolgoznak a hidépitő vállalat munkásai, gépei. A cölöp-
verők. a traktorok, a dózerek, az alapokat, illetve az 
utakat készítik. Képünkön: a leendő hídhoz készül az út 


