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A MÉM Növényvédelmi Szolgálatának központi la-
boratóriumában hazánkban eddig még nem alkalmazott 
kísérleteket kezdtek el. Helikopterről végeznek vizsgála-
tokat a növényi betegségek, valamint a növényvédelem-
ben használt vegyszerek hatásainak felderítésére. A te-
repen észlelhető elváltozásokat helikopterről speciális fo-
tókamerával, illetve az inirasugárzást észlelő thermovisio-
val rögzítik. A növényeken tapasztalt elváltozások okát 
később laboratóriumban bioelektromos méresekkel és a 
biomatematika alkalmazásával kutatják. A helikopter 
újabb területen hódít a mezőgazdaságban, hiszen 
az észlelés igen róvid időt vesz igenybe, s a gyor-
san kapott eredmények fokozhatják a növényvédelem 
hatásosságát. 

EMLÉKKIÁLLÍTÁS, 
KAMARATÁRLAT 

A szegedi Sajtóház mű-
vészklubjában holnap, hét-
főn este 7 órakor Szelesi Zol-
tán művészettörténész nyit-
ja meg Gáspár Antal emlék-
kiállítását. Ezt. követően Ta-
kács Győző festőművesz mu-
tatkozik be kamaratárlattal, 
melyet Petri Ferenc újság-
író nyit meg. 

ELHUNYT 
MEZŐ FERENC 

Negyvenhét éves korában 
elhunyt a betegsége miatt 
nemrégiben nyugállományba 
vonult Mező Ferenc határőr 
alezredes, a határőr kerületi 
parancsnokság pártbizottsá-
gának volt titkára, a kom-
munista- és munkásmozga-
lom régi harcosa. Népi fegy-
veres testületünkben a fel-
szabadulástól kezdve telje-
sített szolga tatot. Kiskunha-
lason katonai gyászpompá-
val három nap múlva, szer-
dán délután 2 órakor teme-
tik. 

Bilicsi Tivadar 

ROMÁNIÁBA UTAZIK 
AZ ÉDOSZ-EGYÜTTES 

Tíznapos romániai vendég-
szereplésre utazik ma, va-
sárnap az ÉDOSZ „Szeged" 
Táncegyüttes, mely a román 
szakszervezeti központ meg-
hívására Bukarestben, Pites-
tiben és a tengerparti Efó-
riában vendégszerepel. A 
táncosok, a népi és a cite-
razenekar legszebb műsorszá-
maiból állította össze prog-
ramját. 

BOOZABF.GYÜJTÉS 
A mindenütt előforduló, 

értéktelennek tartott vad 
gyümölcsünk — a bodza — 
keresett termék lett : értékes 
festőanyagot készítenek be-
lőle. Az Erdei Termek Vál-
lalaté az érdem, hogy „fel-
fedezte" a bodzáié kitűnő 
tulajdonságait: szép színét, 
kellemes aromáját. Az el-
múlt hetek sorárt több mint 
húsz vagon bodzát gyűjtöt-
tek be a Duna és a Dráva 
menten, a mecseki és a 
völgységi tájakon. 
Ü5 TÉVÉSOROZAT 

Hatrészes, izgalmas soro-
zatot mutat be szeptember 
14-től a televízió, Három 
srác a hadseregben címmel. 
A film 20—40 perces folyta-
tásokban számol be három 
kisfiú kirándulásáról a mo-
dern haditechnika birodal-
mában. 
ELEKTRONIKUS 
NŐVÉRKE 

A litván tudósok különle-
ges, mikroelektronikus be-
rendezést készítettek. A kis-
méretű készülék érzékelőit a 
beteg megíelelö testrészeire 
rögzítik, amely az adatokat 
a kórház központi ügyeletére 
továbbítja. A korábbi mű-
szerektől eltérően az új 
elektronikus nővérke szün-
telenül küldi jelentéseit. 
Szükség esetén hang- és 
fényjelekkel riasztja az or-
vosokat. A készüleket főleg 
az elkülönítő kórtermekben 
szerelik fel a súlyos bete-
gek megfigyelesére. 

VAGYONBIZTOSÍTÁS 
A TERMELŐ-
SZÖVETKEZETEKBEN 

Ülést tartott a Termelő-
szövetkezetek Országos Ta-
nácsának közgazdasági bi-
zottsága, hogy megtárgyalja 
az Állami Biztosító tájékoz-
tatóját a mezőgazdasági ter-
melőszövetkezetek vagyon-
biztosítási rendszeréről. A 
biztosító vezetői a néhány 
éve bevezetett vagyonbizto-
sítás eddigi tapasztalatairól, 
a díj- és káralakulásokról, 
valamint a vagyonbiztosítási 
rendszerben tervezett válto-
zásokról számoltak be. A bi-
zottság a tájékoztatóhoz ész-
revételeket fűzöt t 
Ű.I FOLYÓIRAT 

Szabadkán elhagyta a saj-
tót az „Üzenet" című ú j ma-
gyar nyelvű folyóirat első 
száma. A 128 okialt tartal-
mazó első szám szerkesztő-
ségi bevezető cikkében egye-
bek között az áll, hogy az ú j 
folyóirat, amely irodalmi, 
művészeti és társadalmi kér-
désekkel foglalkozik majd, 
nem csupán szabadkai, ha-
nem' vajdasági jellegövé kí-
ván válni. 

Szeptember 6-án tölti be 70. 
életévét az ismert és nép-
szerű színművész, generá-

ciók nagy mulattatója. Elete: 
szinháztörténelem, alakja 
sztnészvilágnnk kedves, ere-
deti színe. 

Sok gyümölcs, drága tojás 
a piacon 

Tegnap fs dögig rakhat-
ták kasaraikat a piacozó há-
ziasszonyok minden földi jó-
val. Legfeljebb azt állapít-
hatták meg, hogy mostaná-
ban a piaci bevásárlást ala-
posan megérzi a pénztárca. 
Míg például egyes üzletek a 
tojás árát igyekeznek 1 fo-
rint körül tartani, a Marx 
tér^n akadtak, akik 1,50-es 
árral büszkélkedtek. Sok 
volt a gyümölcs, főleg az 
alma. 

A sáragrépa kildfát 3—4, 
a gyökérét 4—5, a vörös-
hagymáét 3.50—4, a fejes-
káposztáét 2,50—3, a kelká-

posztáéi 4—4:51). karfiolét fi 
—8. a karalábéét 3—4, a fű-
zőtöket 1.80—2,50, a zöld-
babét 8—10, a zöldborsóét 
15—17). a zöldpaprikáét 4— 
8, a paradicsomét 1,50—2,50, 
a burgonyáét 3—4 forintos 
áron adták. Egy kiló alma 
5—8. körié 6—8. őszibarack 
5—10, szilva 3,50—4, szőlő 
6—12. sárgadinnye 3,50—4, 
görögdinnye 2—3, málna 24 
és dió 14—15 forintba ke-
rült. A csemege kukorica ria 
rabja 0,80—t, a saláta da-
rabja 1—1.20, a tojás darab-
ja 1.20—1,40 volt. A csirkét 
kilónként 28. a tyúkot 22 
forintért árusították. 

ELUTAZOTT 
A VDK PARTMUNKAS-
KÜLDÖTTSEGE 

Szombaton elutazott ha-
zánkból a Vietnami Dolgo-
zók Párt ja pártmunkáskül-
döttsége, amely Nguyen 
Khai-nak, a VDP KB szer-
vezési bizottsága alelnökének 
vezetésével az MSZMP KB 
meghívására tartózkodott 
Magyarországon. A küldött-
ség pártunknak a káder-
munka és pártépítés terüle-
tén szerzett tapasztalatait 
tanulmányozta. 

TARJÁN JELENE 
ÉS JÖVÖJE 

Holnap, hétfőn délután öt 
órakor a József Attila sugár-
úti pártszervezeti helyiség-
ben tartja első ülését a Ha-
zafias Népfront tarjáni bi-
zottsága. Az ülésre meghív-
ták a városrész tervezőjét, 
Takács Máté városi főépí-
tészt is. A tervek szerint a 
további üléseket is egybekö-
tik a tarjáni építkezés beru-
házásával és megvalósításá-
val foglalkozó szakemberek 
előadásaival, hogy pontosan 
tájékoztathassák a lakossá-
got a városrész fejlesztésé-
ről. 

TORDAI TENÖ 
LIPCSÉBEN 

Tordai Jenő külkereske-
delmi miniszterhelyettes 
szombaton reggel az NDK-
ba utazott, a Lipcsei Öszi 
Vásár megtekintésére. Ez 
alkalomból NDK-beli part-
nereivel a két ország 1971. 
évi árucsere-forgalmi megál-
lapodása teljesítésének hely-
zetéről és az együttműködés 
egyéb kérdéseiről is tárgyal. 
A ma nyíló Lipcsei Öszi 
Vásáron 24 magyar vállalat 
állítja ki termékeit. 

LOTTÖTAjfiKOZTATÖ 
A Sportfogadási és Lottó-

igazgatóság közlése szerint a 
36. játékhéten 5 találatos 
szelvény nem érkezett, 4 
találatot 34 fogadó ért el, 
nyereményük egyenként 103 
ezer 291 forint. Három talá-
lata 4437 fogadónak volt, 
nyereményük 396 forint, 2 
találatos szelvények száma 
140 499 darab, ezekre egyen-
ként 16 forintot fizetnek. A 
közölt összegek a nyere-
ményilleték levonása után 
értendők. Az adatok tájé-
koztató jellegűek. • 

ELSÜLLYEDT 
EGY TANKHAJÓ 

Az Aaron nevű panamai 
tankhajó csütörtökön éjjel, 
a Midway-szigetektől 2000 
kilométerre északkeletre, 
kettévált és elsüllyedt — 
közölte a honolului parti őr-
ség A legénységnek sikerült 
idejében elhagyni a hajót, s 
noha égési sebeket szenved-
tek, állapota csak egynek 
életveszélyes. 

MEGHALT AZ UTOLSÓ 
HAREMÖR 

Istanbulban meghalt az 
utolsó eunuch. Szelim Kafer 
Aga Abdulrahman Erszan — 
így hítvák a háremőrök 
utolsó mohikánját — a szá-
zad elején lépett. V. Murád 
szultán szolgálatába, s 1918-
ig szolgálta az uralkodót. 
Hat éve fekvő beteg volt. s 
egy szegényház lakójaként, 
szívroham köuetkeztében 
hányt eL 

Villamoson 

— Uyenek ezek a mai fiatalok! A világért sem ád-
nák át a helyet! 

Árnyék 

Megható leleményesség 

' C ü K K & I Z . D A J 

Fizetéskor 

— Egy asszony keres, fiam. Pénzt akar! 
— Ki az? 
— Én vagyok!.— 

DELMAGYARORSZÁG 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi bizottságának 
napilapja. — Megjelenik hétfő kivételével mindennap, hétköznap 
*. vasárnap 12 oldalon. — l'öszerkesztő: F. Nagy István. — Szer-
kesztőség és kiadóhivatal: Szeged. Magyar Tanácsköztársaság út-
ja 10. Telefon: 13-535, 13-003. — Felelős kiadó: Kovács László. — A 
lapot n y o m j a : Szegedi Nyomda, Szeged, Bajcsy-Zsilinszky utca 
28. — Index: 29 053. — Előfizetési dü egy hónapra 20' tartat. 

Mi az a szolgalom ? 
Kisebb szabálytalanságot követ-

tem el, ezért a kerületi tanácsnál 
figyelmeztetést kaptam. 

Megígértem, hogy ezentúl nem 
sértem a szabályt, azután elbeszél-
gettem a tanacsi dolgozóval. Ügy 
látszik, ezen a napon kevesen vol-
tak beidézve, vagy újabban kevés 
a szabálysértő, mert pillanatnyilag 
en voltam az egyedüli ügyfél. 

— Mi volt a helyzet azelőtt — 
kérdeztem kíváncsian. 

— Hallomásból és régi iratokból 
tudom, hogy ezernyi elavult kihá-
gási tétel alapján büntettek. Pél-
dául az, aki az Alagútban ostorát 
pattogtatta, súlyos pénzbírságot, 
vagy három napot kapott. 

— Szóval most nyugodtan csat-
togtathatom ostoromat az Alagút-
ban? 

— Minden veszély nélkül. Kipró-
bálhatja . . . Sót, majd a nyári hó-
napokban sapka nélkül is árusít-

hat fagylaltot. Azelőtt ezért súlyos 
pénzbírságot kellett volna fizetni. 
Aki nem fizetett, az leülte. 

Így folytatta: 
— Ha a kávéházi kaszirnő nem' 

volt 24 éves, a 6991 1878-as rende-
let szerint nagy bírságot fizetett a 
kávés. 

A kezemben lévő újsagra muta-
tott : 

— Nyugodtan olvashatja a jár-
dán. Azelőtt megbírságolták volna. 

— Sóhajtani szabad volt? 
— Nem mindenkinek. A hordár 

köteles volt a megbízatásokat tisz-
ta egyenruhában felvenni és ud-
variasan megköszönni. Ha a meg-
bízást megjegyzésekkel kísérte, ká-
romkodott, vagy sértő módon só-
hajtozott, hogy ezzel is kifejezze a 
megbízás jelentéktelen voltát a 
77 818'1991-es rendelet szerint há-
romnapi fogházra átváltoztatható 

pénzbirságra ítélték. Tehát, neki 
sóhajtozni sem volt szabad. 

Elmosolyodott: 
— Tudja, mi az a szolgalom/? 
— Nem. 
— Én sem. — — Nos, mint a 

Kihágások kézikönyve című mű-
ben olvashato, súlyos kihágásnak 
számított „a szolgalmak gyakorlá-
sának megszegese a mederbirtokos 
által". Lehet, hogy még az sem 
tudta, hogy mi az a szolgaiam, aki 
büntetett. Talán csak sejtette, 
hogy valami mederrel kapcsolatos 
kihágás. 

— Még jó, hogy kevés embernek 
volt medre . . . 

— Ha valaki a vonó állatokat 
hangos kurjantással biztatta, akkor 
is szigorú büntetést kapott, — fe-
jezte be a tanácsi dolgozó a régi 
szabálysértések ismertetését. 

Bementem egy eszpresszóba. 
Feltűnően csinos, húsz év körüli 
lány ült a pénztárban. A mai idők 
kaszírnője elvette a három forin-
tot. és adott, egy duplás blokkot. 

Hű, micsoda kihágás lett volna 
ebből vagy cJwen évvel ezelőtt! 

Palásti Eászló 

Helikopter a növényvédelemben 


