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temberben megélénkül a 

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPART LA PJA nemzetközi kereskedelem. A 
_ _ _ _ _ m a g y a r külkereskedelem 

Ara: 60 fillér Szombat, 1965. szeptember 4. szeptemberben húsz kiállítá-
— . — son, illetve vásáron képvisel-

teti magát árubemutatóival. 
A szeptemberben nyíló 

nemzetközi vásárok közül 
nyolcon lesz magyar kiállí-
tás. Jelentkezik külkereske-
delmünk a lipcsei közfo-
gyasztási cikk vásáron, ahol 
kilenc vállalat hét vásárház-
ban mintegy háromszáz féle 
magyar terméket sorakoztat 
fel. A lipcsei vásárral egy-
idöben szeptemberben nyílik 
a szaloniki vásár, ahol a 
magyar részvétel már ha-
gyományosnak számít, és a 
magyar kiállítás ezúttal az 
ország felszabadulás utáni 
húsz évének eredményeit 
szemlélteti. 

Brnóban a gépipari tech-

Magyar 
pártküidöttség 

utazott Párizsba 
A Francia Kommunista 

Párt Központi Bizottságának 
meghívására pénteken Ko-
mócsin Zoltánnak. az 
MSZMP Politikai Bizottsága 
tagjának, a Központi Bizott-
ság titkárának vezetésével 
magyar pártküldöttség uta-
zott Párizsba. (MTI) 

Ülést tartott az Elnöki Tanács 
A Népköztársaság Elnöki ság nemzeti ünnepe alkal- Pénteken délben dr. So-

Tanácsa pénteken délelőtt mából Djakartában rende- mogyi Antal, a győri szé-
li lést tartott. Hozzájárult zett ünnepségeken való kesegyházi káptalan nagy-
magyar külképviselet felállí- részvételről. prépostja letette az esküt 
tásához Addis Abebában, Az Elnöki Tanács hozzá- Dobi István, az Elnöki Ta-
Etiópia fővárosában: Rácz járult ahhoz, hogy 11 dok- nács elnöke előtt. Jelen 
Pál rendkívüli és meghatal- torjelöltet — akik a közép- volt Kiss Károly, az Elnöki 
mázott nagykövetet felmen- iskolai és egyetemi tanul- Tanács titkára, Prantner Jó-
tette Etiópiában történt akk- mányaik folyamán minden- zsef, az Állami Egyházügyi 
reditálása alól; Pataki Já- kor kiváló eredményt értek Hivatal elnöke és Rákosi 
nost, rendkívüli és mégha- el — kitüntetéses doktorrá Elek, a győri püspökség iro-
talmazott nagykövetté kine- avassanak. A kitüntetéses daigazgatója. (MTI) 
vezte s megbízta a Magyar doktorrá avatás jelképének, 
Népköztársaság Addis Abe- a címerrel díszített arany-
ba-i nagykövetségének veze- gyűrűnek az átadására ün-
tésével. nepélyes keretek között a 

Az Elnöki Tanács Mátyás Budapesti, a Debreceni és a 
László rendkívüli és meg- Szegedi Orvostudományi 
hatalmazott nagykövetet — Egyetemen, a Kossuth Lajos 
a Magyar Népköztársaság Tudományegyetemen, a Mis-
algíri nagykövetsége vezeté- kolci Nehézipari Műszaki 
sére kapott megbízatásának Egyetemen és a József Atti-
érintetlenül hagyása mellett la Tudományegyetemen ke-
— megbízta a Magyar Nép- rül sor. 
köztársaság képviseletével a Az Elnöki Tanács dr. So-
Tunéziai Köztársaságban. mqgyi Antal kanonoknak, a 

Szarka Károly külügymi- győri székesegyházi kápta-
niszter-helyettes beszámolta lan nagyprépostjává történő 
Népköztársaság Elnök! Ta- kinevezéséhez és a minóség-
nácsa elnökének megbízott- ben való működéséhez hoz-
jaként az Indonéz Köztársa- zájárult. 

Viz, villany, gáz és járda 
Ülést tartott az I. kerületi tanács 

Tegnap reggel tartották naszok száma, hogy az eme-
meg a Juhász Gyula Műve- leteken nincs víz. A követ-
lődési Otthonban az I. ke- kező öt-hat évre a Víz- és 

Csatornaművek 3-as számú 
vízművének megépítését ter 

rulett tanácsülést A sokakat 
érintő, érdekes napirend a 
tanácstagokat valósággal 
vonzotta, s így zsúfolásig 
megtelt teremben került sor 
az I. kerület kommunális 
helyzetét tárgyaló jelentés 

ben a jövő évben vezetéket 
cserélnek a Bérkert soron, 
a Rózsa Ferenc sugárúton, a 
Pillich Kálmán utcában, a 
Vedres, a Csanádi, a Koron-

vezl, melynek üzemeltetése di utcákban és a Torontál tér 
főként a két körút közötti 
vízellátást iavítja. Gondot 
fordítanak az újszegedi la-
kók kérésére, az ottani víz-

megvitatására. Az írásos be- hálózat kiépítésére is. 
számolót László Jyán, aZépi- S o k s z ó e s e t t a z e n e rg i a -

és közlekedési csoport g3 z dálkodásról és főleg az 
vezetője készítette. ü l l é s i f ö l d g á z jelentőségéről. 

A beszámolóból kitűnt: a 1965 első felében jutott el 
kerületi tanács sokat tett az a földgáz a Szegedi Gázmű 
elmúlt években a kommuná- telepére. Az itt már rendel-
lis szolgáltatások állandó kezésre álló földgázbontó 
fejlesztése érdekében. Az el- berendezés segítségével a 
múlt két évben mintegy 17 gázellátást földgázzal fede-
artézi kutat fúrattak, a cső- zik. Lehetővé válik a 
hálózatot pedig 151,2 kilo- gázfűtés és a gáz ipari hasz-
méter hosszúságúra emelték, nosítása is. Az újszegedi 
Egyre kevesebb az olyan pa- gázellátás javítása érdeké-

(Dr. S o m o g y t n é fe lv . ) 

JÓL FIZET A HAGYMA 
Hódít a hagyma a szőregi Egyetértés Tsz-ben. Na-

ponta száz ember szedi az 50 holdas táblán a gazdag 
termést A tsz érdekeltté tette a hagymaművelést vállalt 
tagokat a gondos növényápolásban. Amennyiben holdan-
ként meghaladják az 56 mázsa átlagtermést, akkor gaz-
dagon jutalmazzák gazdáját. Idén 140—150 mázsa ter-
mett egy-egy holdon, ami megtöbbszörözte a tagok pré-
miumát. Kelemen János szövetkezeti gazda egy hold 
hagyma műveléséért 6—7 ezer forint prémiumot és ezen 
felül 100 munkaegységet kap. A hagyma jól fizet mind 
a tsz-nek, mind a gondozását vállaló tagoknak. 

környékén, valamint a Szé-
kely soron és a szőregi or-
szágúton. 

Javult a közvilágítás is. 
Az I. kerületi tanács az el-
múlt hat évben átlagosan 
mintegy egymillió forintot 
fordított a közvilágítás kor-
szerűsítésére. Az eredmény-
nyel azonban nincsenek meg-
elégedve. Azt tervezik, hogy 
a következő ötéves tervben 
a két körút közötti városrész 
közvilágítását is olyan szín-
vonalra emelik, mint a su-
gárutakon és a körutakon. 

Az érdekes közérdekű té-
mák vitájában rendkívül so-
kan szólaltak fel. Kovács 
István, Szigeti János és Nit-
singer Gyula az utak javí-
tásáról beszélt. Dr. Száva 
Lajos arra hívta fel a figyel-
met: a tanácstagok ne csak 
Újszegeden, hanem a város 
egész területén élénkebben 
ösztönözzék a lakosságot tár-
sadalmi munkára. Sürgős in-
tézkedést kért a Szegedi Vá-
rosgazdálkodási Vállalattól 
a szemétszállítás meggyorsí-
tására. 

Hörömpő József elmondta, 
hogy a két körút közötti te-
rületen messze esnek egy-
mástól a lámpatestek, nem 
egyenletes a világítás. Nem 
kielégítő még a néhány év-
vel ezelőtt korszerűsített 
Széchenyi tér világítása sem. 
Üjszeged közvilágításának 
megjavítása szintén idősze-
rű. Tarnai Károly, Borsos 
László és Gyikó József a 
kommunális ellátás javítását 
szorgalmazta, Börcsök Fe-
renc pedig azt kérte, talál-
jon a kerületi tanács módot 
arra, hogy kötelezze az épí-
tőipart a munka közben ke-
letkezett törmelék eltakarí-
tására. 

Mison Gusztáv, a végre-
hajtó bizottság elnöke a zár-
szóban felhívta a tanácsta-
gok figyelmét: kövessenek el 
mindent a gyermekek ját-
szóhelyének biztosításáért. 
Lassan már a gyerekeket se-
hol nem engedik játszani. 
Jó lenne, ha az IKV vezetői 
is felhívnák a házfelügyelők 
figyelmét: hagyják a gyer-
mekeket nyugodtan játszani. 

A tanácsülés végül az el-
múlt tanév eredményeit és 
az ú j tanév előkészítését vi-
tatta meg az I. kerület álta-
lános iskoláiban Kedves 
Andrásné vezető igazgató 
jelentése alapján. 

Ói szputnyik 
egy rakétával 

Pénteken a Szovjetunióban egyetlen hordozórakétá-
val öt szputnyikot juttattak Föld körüli pályára. 

A Kozmosz—80, Kozmosz—81, Kozmosz—82, Kozmosz— 
83 és Kozmosz—84 jelzésű mesterséges holdakon elhe-
lyezett tudományos műszerek segítségével folytatják a 
TASZSZ által 1962. március 16-án bejelentett űrkutatási 
program végrehajtását 

Az egyik szputnyikon az energiaforrás egy villany-
telep, amely radioaktív izotóp által termelt energiával 
működik. Gondoskodás történt arról, hogy a radioaktív 
izotóp kisugárzása ne juthasson a légkörbe vagy a Föld 
felszínére. 

Mind az öt szputnyik körülbelül 1500 kilométer ma-
gasságban megközelítően kör alakú pályán mozog. A ke-
ringési idő 116,6 perc, a pálya síkjának hajlásszöge 56 fok. 

A mesterséges holdakon elhelyezett tudományos be-
rendezések kifogástalanul működnek. A földi koordiná-
ciós számítóközpontban folyik a beérkező adatok fel-
dolgozása (MTI) 

ni kai vásáron hét szakcso-
port kiállításain találkozhat-
nak a látogatók a magyar 
ipar készítményeivel, köztük 
az ú j szerszámgép-típusok-
kal, járművekkel, a műszer-
ipar és a híradástechnikai 
ipar számos újdonságával. 

A bécsi vásáron látvá-
nyos, vonzó kiállítást készí-
tenek elő a Magyar Keres-
kedelmi Kamara szakértői. 
A magyar tájak elevenednek 
maj meg a kiállításon, s az 
erdők, szőlőhegyek, a kon-
certterem, a népművészeti 
szoba, azonkívül, hogy teret 
nyújt sokféle magyar áru-
cikk bemutatására, idegen-
forgalmi tájékoztatásul is 
szolgál. 

A két évenként sorra ke-
rülő kölni élelmiszerkiállít& 
son a Monimpex, a Terim" 
pex, az Agrimpex és a HU® 
garofruct mutat ja be ár®" 
mintái t Zágrábban 15 kül-
kereskedelmi vállalat a ma-
gyar exportcikkek széles vá-
lasztékát sorakoztatja fel. A 
magyar kiállítás egyik érde-
kessége lesz az üzemszerűen 
felállított önkiszolgáló bolt 
és bisztró. 

Külkereskedelmünk részt 
vesz az Algírban és a Bari-
ban sorra kerülő nemzetközi 
vásáron. Vállalataink Algír-
ban most első alkalommal 
mutatják be a magyar áru- , 
kat. 

A szeptember 11-én Moszk-
vában megnyíló nagyszabású 
vegyipari szakkiállításra 
szintén felkészültek a ma-
gyar vállalatok. Erre a je-
lentős nemzetközi találkozó-
ra hat vállalat küldte el ex-
portcikkeit részben vegyiter-
mékekkel, részben pedig 
vegyipari gépekkel, műsze-
rekkel képviselteti magát 
iparunk. (MTI) 

Amerikai repülőgépek 
Hanoi fölött 

A hazafiak kitörtek a i ostromgyűrí íböl 
• Hanoi (MTI) 
Az Egyesült Államok ka-

tonai repülőgépei kedden és 
szerdán behatoltak Hanoi 
északi és déli külvárosai fölé 
— jelenti a VNA hírügynök-
ség. Az eset miatt a Viet-
nami Néphadsereg Főpa-
rancsnokságának összekötő 
bizottsága erélyes hangú üze-
netben tiltakozott a nemzet-
közi ellenőrző és felügyelő 
bizottságnál. 

A hírügynökség tudósítása 
szerint a fenti berepülések-
kel egy időben sugármeg-
hajtású amerikai vadász-
bombázók több kötelékben 
bombázták és fedélzeti fegy-
vereikkel lőtték Ha Tay, 
Thanh Hoa és Nghe An tar-
tományok. valamint Bach 
Long Yi sziget lakott terüle-
teit és gazdasági létesítmé-
nyeit. 

* 
Pham Van Dong. a VDK 

miniszterelnöke csütörtök es-
te fogadást adott az ország 
szocialista épitőmunkájában 
részt vevő szovjet—kínai és 
más szocialista szakemberek 
tiszteletére. A fogadáson je-
len volt Ho Si Minh elnök. 

• Saigon (VNA. UPI) 
A dél-vietnami hadszín-

térről érkező távirati tudó-
sítások szerint a saigoni 
rendszer zsoldoshadseregei-
nek egységei amerikai légi-
támogatással szerdán beke-
rítették a hazafiak egyik ál-
lását Saigontól 515 kilomé-
ternyire északkeletre. Miköz-
ben a túlerőben levő kor-
mánycsapatok előrenyomul-
tak, amerikai helikopterek 
újabb katonákat szállítottak 
a helyszínre és az Egyesült 
Államok légierejének sugár-
hajtású repülőgépei bombáz-
ták a szabadságharcosok ál-
tal tartott körzetet. A parti-
zánoknak végül is heves 
harcok árán sikerült kitör-

niük az ostromgyűrűből és 
ú j állásokba vonulni a kör-
nyező hegyekben. 

* 

A dél-vietnami hazafiak 
tovább folytatják akcióikat 
magában Saigonban, a fő-
városban. Váratlan rajtaüté-

seikkel állandó nyugtalan-
ságban tart ják a hatóságo-
kat. Szerdán a Reuter tudó-
sítása szerint — bomba rob-
bant egy amerikai körlet-
ben. A robbanás következ-
tében egy amerikai katona, 
megsebesült. 

4 NÉGYSZÁZADIK 

A Magyar Hajó- és Darugyár daru gyáregységében 
az árvíz okozta kényszerpihenő ellenére határidőre elké-
szült az idei 44, öttonnás, 30 méteres gémnyílású daru. Eb-
ből a jól bevált darutipusból ez a négyszázadik a gyár-
ban. A jubileum alkalmából házi ünnepséget rendeztek 
a darugyáriak. A négyszázadik darut átadták a szovjet 
megrendelőnek. 

A képen: a „Kilián György" négyszeres szocialista 
szerelő brigád tagjai. 


