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Ünnepségek 
Cseh-
szlovákiában 

A szlovák nemzeti felke-
lés 27. évfordulója alkal-
mából «zovjet és más kül-
földi vendégek részvételével 
ünnepi megemlékezéseket 
tartottak az antifasiszta 
megmozdulás egykori szín-
terein. Besztercebányán, a 
felkelés központjában Me-
dov, szovjet konzul kitünte-
tést nyújtott át Ifi volt 
partizánnak. A csehszlovák 
bekebizottság pedig kitün-
tette a várost a csehszlo-
vák Békedíjjal. 

Pozsonyban a szlovákiai 
párt és kormány képviselői 
megkoszorúzták a felkelés 
védelmében elesett szovjet 
hösök síremlékét. A kassai 
ünnepségen megjelent A. 
M. Szagyilenko, a „fekete 
tábornok" néven ismert le-
gendás hírű parti zánvezér. 
(MTI) 

Épül a Tisza—II. vízlépcső 
Segítségével 524 ezer hold földet 

lehet öntözni 

Jordánia kérésére s 

Néhány éven belül az or-
szág második legnagyobb 
tava nem a Velencei tó lesz, 
hanem a nála ötször na-
gyobb kiskörei víztároló. 
Nem a természet csodálatos 
teremtőereje — az ember 
változtatja meg ilyen gigá-
szi méretekben a Tisza-vi-
dék arculatát. 

Majd ötven év szünet 
után, a felszabadulást köve-
tően indult meg- újra a Ti-
sza szabályozása. Az első 
lépés: a tiszalöki vízlépcső 
átadása volt, amely a felső 
Tiszántúl és a Körös-völgy 
egy részének öntözési lehe-
tőségeit biztosította. 

Az építés alatt levő má-
sodik, kiskörei vízlépcső és 
annak öntözőrendszerei 
újabb 524 ezer hold öntözé-

sét teszik lehetővé. 1966-ban 
kezdődtek meg a munkála-
tok. A nehéz buldózerek 
az építkezés befejezéséig, 
1975-ig annyi földet moz-
gatnak meg, hogy vele a 
Margitszigetet huszonöt mé-
ter magasan, teljes egészé-
ben be lehetne takarni. 

A legifjabb nemzedék, a 
fiatalok különösen sokat 
tesznek a kiskörei Tisza—II 
vízlépcső megszületeséért. 

Miért? 
• Mert tudják. hatalmas, 
ma még szárazságtól sújtott 
területek válnak munkájuk 
nyomán terményekben gaz-
dag vidékké. Alföldünk 
nagy része mesterseges ön-
tözéssel átalakul, s ma még 

Tasakban a tej 
Újdonsággal jelentkezett a szegedi tejüzem 

A korszerű technika szerte lipackos tejet osztanak szét háziasszonyoknak az. hogy a 
a világon hadat üzent az a következő üzleteknek: a tejipari vállalat és az ÜVE- i 

Széchenyi téri városellátó- GÉRT megállapodása alap- | 
nak, az Anna-kúti és a Ká- .ián már lehet kapni Szege-

üvegnek a műanyag nevé-
ben. S mióta a Csongrád 

felvetődött, hogy a nehézke-
sen kezelhető, néha kétes 

megyei Tejipari Vállalat új rász utcai csemegeboltoknak, den olyan speciális mű-
üzeme megkezdte működé- S tíz ÉLIKER-üzletnek: a anyag kancsókat, amelyek 
sét, nálunk is' számtalanszor Petőfi Sándor sugárúti 1- megkönnyítik a tasak hasz-

esnek, a Lenin körúti 5-ös- nálatát, mert annak alakjá-
nek. a Takaréktár utcai 8- hoz formálták őket. 

tisztaságú, törékeny üveg ásnak, az Április 4. úti 23- Ha a most termelni kez-
helyett miért nem vállalják asnak, az újszegedi ABC- dett gép párja is megérke-

csomagoiási áruháznak, a Marx téri 29- zik ebben az évben az NDK-
esnek, a Kárász utcai 31-es- ból. akkor a megye több vá-
nek, a tarjáni 43-asnak, a rosának, nagyközségének el-
Marx téri 66-osnak és a Kos- látása is biztosítva lesz ta-
suth Lajos sugárúti 120-as- sakos tejből. A hagyomá-
nak. S még két új igény- n.vosabb csomagoláshoz sző-
lőnek: a tarjáni MÉK-áru- kott vásárlókat sem hagyják 
háznak és a tejipar—sütő- azonban cserben: reggel pa-
ipar közös, Kecskeméti ut- lackos, délután tasakos tej-

a polipackos 
módszert. így talán nem ér-
te váratlanul a szegedi vá-
sárlók egy részét a tegnapi 
újdonság: jó néhány üzlet-
ben megjelent a tasakos tej. 
Egyelőre literes csomagok-
ban. 

A tejüzen egy NDK gyárt 
mányú gépet kapott. amelyet cai boltíanak jel látja el az üzem a bol-
a német szerelök már üzem-
be is helyeztek. Az univer-

A polipackos tejnek szá- tokát, 
mos előnye van: mindenek- A csomagoláshoz olasz 

fóliát zális képességű gép" óránként előtt az, hogy steril fóliából k 
2200 liter tejet tud tasakol- ^ r i t , btokát a gép Hama- e 
ni, s at lehet állítani arra rosan eltűnik így a megie 
is. hogy a literes mellett hetosen nehez tejesüveg, s 
félliteres és negyedliteres attól se kell félni, hogy a 
adagokat készítsen. Jelenleg polipack egykönnyen kisza-
még csak napi 3 és fél ezer 
— hamarosan öt, majd tíz 

kad: szinte egy ember sú-
lyát is képes elviselni, ter-

ezer — litert csomagol lite- mészetesen, nyugalmi álla-
res tasakokba, meri mintegy pótban. A tudnivalókhoz tar-
három hétig — az NDK-beii tozik tehát, hogy ugropro-

bát azért nem érdemes az 
ú.| tasakon tartani, s az is, 
hogv a polipackos tejnek 

három hét egynapi szavatossága van. 
Erre utal a csomag oldalan 
levő felírás: vasárnap, hét-
fő, kedd stb. Hűtőszekrény-
ben természetesen ezt is el 

rekkel ellentétben — a lite-
res tasakos tej ára is 3,60 
marad. S marad — az igé-
nyeknek megfelelően — a 
mérsékeltebb árú. s még 
mindig kedvelt kannás tej 
is. 

ismeretlen fáj képét biti 
magára. 

Milyen formában segítik 
a fiatalok a Tisza—II víz-
lépcső mielőbbi felkészül-
tét? 

Á KISZ VII. kongresszu-
sának védnökségvállalása 
alapján a KISZ Központi 
Bizottsaga, a Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Miniszté-
rium és az Országos Vízügyi 
Hivatal 1968. május 31-én 
szocialista szerződést kötött. 
Ennek nyomán több mint 
száz érintett vállalat, inté-
zet, mezőgazdasági üzem 
irta alá a kölcsönös megál-
lapodások okmányát. 

Kialakult gyakorlat, hogy 
a KISZ-fiatalok a megren-
delő lapokra ráütik a „zöld 
utas" bélyegzőt, amelynek 
eredményeképp az érintett 
KISZ-szervezetek különös 
figyelemmel követik nyo-
mon az adott megrendelés 
útját, a határidőre szállí-
tást. Minden erőt aláren-
delnek a nagy cél, a Tisza 
—II vízlépcső mielőbbi el-
készülte érdekében-} 

A* második Balatonunk, a* 
kiskörei víztároló 1073—1078 
között telik meg vízzel. 

A Biztonsági Tanács 
elé kerül Jeruzsálem 

státusza 
Jól értesült körök szerint 

az ENSZ Biztonsági Taná-
csa szeptember 7-e é* 10-e 
között Jordánia kérésére 
összeül, hogy megvitassa a 
Jeruzsálem statuszának 
megváltoztatására irányuló 
izraeli terveket. Jordánia 
várhatólag felszólítja a Biz-

tonsági Tanácsot, hogy szeJ 
rezzen érvényt az 1969. jú-J 
busában elfogadott határo-í 
zatának. Ez, mint ismere-' 
tes, erélyesen elítéli a vá-i 
ros státuszának megváltoz-
tatására hozott izraeli intéz-' 
kedéseket. 

Kenderaratás 
H f ü S I 

Csongrád megyében van hazánk legnagyobb kcndertcr-
melö gazdasága, a szckkutasi Üj Élet Tsz. Az idén már 
a Dániából importált kcndcrkombájnokkal takarítják be 
a termést a szövetkezet földjeiről. Képünkön; Munká-

ban a kender kombájnok 

4 sejtkutatás új módszeréről 
Vígét írt a szegedi elektronmikroszkóp-konferencia 

Szegeden szombaton vé- mondották, hogy hazánk már hogy hazánk néhány nagy-
get ért a háromnapos elekt- számos olyan elektronmik- üzeme is rendelkezik már 

ronmikroszkóp-konferen- roszkóppal rendelkezik, ame- elektronmikroszkóppal, 
cia. amelyen száz hazai és lyekkel a sejtek egészen fi- amellyel a fémek rácsszer-
külföldi, NDK-beli, belga, nom részletei is tanúimé- kezete is tanulmányozható, 
román és osztrák kutató vett nyozhatók. Előadás hangzott Példákkal illusztrálták, hogy 
részt. Hatvan előadás hang- el egyebek között egy új, ha- a természettudományok és a 
zott el arról, milyen mély- zai sejtkutatási módszerről, műszaki tudományok terüle-
ségig hatoltak eddig a „mik- amely szerint radioaktív izo- tén hogyan segítették ezek a 
rovilágba", mennyire ismer- tápot építenek a fehérjébe, korszerű eszközök a kutatá-
ték meg az anyagok szerke- s így tanulmányozzák a sí. termelési kérdések megol-
zetét a biológusok és a tizi- sejten belüli fehérjeképzö- dását. 
kusok. Ezeknek a tudomány- dést, annak helyét és körül- Mindkét tudományág kép-
ágaknak megfelelően ugyan- ményeit a sejtben. . viselői — a mikrobiotógu-
is két szekcióban tartották A fizikusok, illetve mű- sok és a fizikusok, illetve 
meg a konferencia előadá- szaki-tudományos szakembe- a műszakiak — együttes, 
sait. Az orvos-biológusok el- rek arról számoltak be, hasznos tapasztalatcserét 

folytattak azzal az alapve-
szakemberek figyelmétől kí-
sérten — próbát tart a fo-
lyamatos termelésig. Ha ezt 
kiállja, akkor 
múlva a szegedi palackos te-
jek hatvan százalékát a po-
lipackos váltja fel. Hiszen a 
gép teljes kapacitással egy másnapi* tenni 
műszak alatt 22 ezer litert l e t i e t m a s n d p i g t e n n l 

tud termelni. A tasakos tej ugyanúgy 
A vevők tizenhárom bolt- pasztörizált, mint a palac-

Belföldre és külföldre termelnek 
Á Háziipari Szövetkezet jubileuma 

Tegnap ünnepelte fenn- horgolt árukat készítettek zet boldogulásának, mint a 
ban szoktathatták magukat kos, zsírtartalma is ugyan- | állásának 20. évfordulóját a az első időben. Később var- keresletet figyelő célszerű 
az újfajta csomagoláshoz, az. Kezelése egyszerű, még- í Szegedi Háziipari Termelő rórészleggel gyermekruhákat gazdálkodás. A hazai piacon 

is hasznos tudnivaló lehet a Szövetkezet. A Fáklya mo- állítottak elö, majd takács- kívül külföldre is jelentős 

tő közös problémával kap-
csolatban is, hogyan kell az 
elektronmikroszkópok által 
nyújtott képeket értelmezni. 
Á tárgyak valódi szerkeze-
tének felismerését ugyanis 
számos tényező gátolja, s 
ezeknek a kérdéseknek a 
megoldását is közelebb hoz-
ta a konferencia. 

D. B. 

Ma, vasárnap 3450 liter po-

Tárgyalások a m a g y a r - s z o v j e t 
kulturális és tudományos kapcsolatokról 

V. I. Gorskov, a Szovjet Óvári Miklós, az MSZMP 
Baráti Társaságok Szövetsé- KB titkára, a találkozón je-
gének első elnökhelyettese len volt Nagy Miklós, a KB 
vezetésével szovjet küldött- tudományos közoktatási és 
ség tartózkodott Budapes- kulturális osztályának veze-
ten. A delegáció a magyar tője. valamint V. J. Pavlov, 
—szovjet kulturális és tudo- a Szovjetunió budapesti 
mánvos kapcsolatok aktuális nagykövete. A delegáció 
kérdéseiről tárgyalt Rosta megbeszélést folytatott Or-
Endrével, a Kulturális Kap- bán Lászlóval, a művelödes-
csolatok Intézetének elnö- ügyi miniszter első helyet -
kevel. A delegációt • fogadta' tesével is. 

ziban tartották tegnap dél- áru és kosárfonó részleggel mennyiséget szállítanak ma 
előtt ünnepi közgyűlésüket bővült a profil. De — vál- már termékeikből: 1970-ben 

i a szövetkezetiek, köszöntve fokozó eredménnyel — például 5 millió forint érté-
az egykori alapítókat, meg- egyéb termékekkel is pr.ó- kű szőnyeget exportáltak, 
emlékezve az eredmények- bálkoztak. Ma már tíz Az alapítótagok közül a 

! ről és a tennivalókról. A részlegük működik, 1970- legidősebb, Margitta Viktor-
> szövetkezeti ünnepségen ben 18,5 millió forint volt né. az elnökségben foglalt 
| részt vett és felszólalt az árbevételük, amit idén 19 helyet. Már csak 15-en jö-
Csonka István, a városi millió forintra szeretnének hettek el a tegnapi ünnep-
pártbizottság munkatársa: a növelni. Ennek időarányos ségre: virággal k ö s z ö n t ö t t é k 

htsz-ek érdekképviseleti részét teljesítették is az el- őket, s 500—500 forint pénz-
szerve, a HISZÖV nevében ső fél évben. jutalommal. Az ünnepi al-
Báthori Xavér főosztályve- Sajátossága a szegediek kálómból 19 szövetkezeti 
zető köszöntötte a népes társulásának, hógy a 650-es dolgozó kapta meg a Ki-
kollektívát. létszámból csak százketten váló dolgozó jelvényt, ösz-

Két évtizedes tevékeny- dolgoznak az irodákban, és szesen 80 ezer forint jutal-
ségről, szép fejlődésről szá- a központi üzemekben: a mat osztottak szét a legjcb-
molt be Miklós Pál, a szö- többiek bedolgozók. És per- bak között. Zombori Ferenc 
vetkezet elnöke. 1951-ben sze legnagyobb részük nő, kosárfonónak is ezúttal 
50-en alakították meg a — az asszonyok, lányok „ , - • , . , „ c . ,„,,,„„„,; 
Szegedi Háziipari Termelő kézügyessége. hozzáértése, nyújtottak at a Szövetkezeti 
Szövetkezetet. Rongysző- otthoni szorgoskodása épp- IPar Kiváló Dolgozója ki-
nyegeket, különféle kötött, úgy alapja volt a szövetke- tüntetést. 

Hazánkba 
érkezett 

flndré Ceels 
Dr. Vályi Péternek, a Mi-

nisztertanács elnökhelyet-
tesének meghívására — a 
Vadászati Világkiállítás al-
kalmából — szombaton dél-
előtt hazánkba érkezett 
André Cools, a belga Mi-
nisztertanács első elnökhe-
lyettese. Fogadására a Feri-
hegyi repülőtéren megjelent 
dr. Vályi Péter, valamint a 
Külügyminisztérium több 
vezető munkatársa. 


