
Ülést fartett 
a Minisztertanács 

A kormány tájékoztatási tét. az Elnöki Tanács elá 
hivatala közli: terjeszti. 

Tegnap három amerikai gépet lőttek le a VDK felett 

A ruhagyár i barátsági gyűlés résztvevőinek "gy csopor t ja 

A saigoni buddhista inté-
zet vezetője, Tam Chau bonc 
csütörtökön felkereste Henry 
Cabot-Lodge amerikai nagy-
követet és csaknem két ólán 
át tárgyalt vele, nem isme-
retes, miről. A saigoni 
buddhista intézet a Ky-kor-
mánnyal szemben sokkal ke-
vésbé radikális magatartást 
tanúsít, mint a hűéi buddhis-
ta szárny. 

A Dél-Vietnam északi ré-
szében fekvő Huéban — 24 
órán belül másodízben — élő 
barikád akadályozta meg 
egy amerikai gépkocsioszlop 
átvonulását. A városon át-
vezető útra öt, sűrű sorban 
telepedtek le a buddhista hí-
vek — férfiak, nők, gyerme-
kek vegyesen. Az amerikai 
gépkocsioszlop több mint egy 
kilométer hosszúságban tor-

lódott össze, azután a kocsik 
egyenként megfordultak és 
visszamentek a Phu Ba-i 
amerikai támaszpontra. * 

Huéban Thich Tri Quang 
(akiről lapunk 2. oldalán 
közlünk ismertetőt), a kor-
mányellenes buddhista moz-
galom vezetője csütörtökön 
folytatta tiltakozó éhség-
sztrájkját. Ugyanakkor fel-
hívta híveit, hogy az utcák-
ról és az útvonalakról távo-
lítsák el az ősök oltárait, s 
más módon se akadályozzák 
a katonai forgalmat — helyi 
idő szerint — reggel hat óra, 
este 21 óra között. Kijelentet-
te azonban, hogy ezt az uta-
sítását visszavonja, ha a ka-
tonák visszaélnek a buddhis-
ták jóakaratával és akciót 
kezdenek a nép ellen. 

Folytatja munkáját 
a DÍVSZ kongresszusa 

Csütörtökön plenáris ülé-
sen folytatta a beszámolók 
megvitatását a Demokratikus 
Ifjúsági Világszövetség VII. 
kongresszusa. 

A csütörtök délutáni ülé-
sen mondotta el beszédét 
Szergej Pavlov, a Komszo-
mol központi Bizottságának 
első titkára. 

A Komszomol vezetője 
megbélyegezte az amerikaiak 
vietnami agresszióját és 
konkrét akcióprogramot ja-
vasolt a hősiesen harcoló vi-
etnamiak nagyobb politikai 
és anyagi támogatására. 

A kinai küldött beszéde 
hemzsegett a durva támadá-

soktól a DÍVSZ kebelébe tar-
tozó egyes ifjúsági szerve-
zetek, elsősorban a lenini 
Komszomol és a szovjet kor-
mány poilitká.ia ellen. 

A közgyűlés ügyrendi sza-
bályzatának megfelelően a 
kínai felszólalót többször is 
félbeszakították. Az elnök 
kétszer is figyelmeztette a 
kínai felszólalót, majd ami-
kor ez hatástalan maradt, 
megvonta tőle a szót. 

Az albán megbízott felszó-
lalását ugyanaz a szellem 
jellemezte: a résztvevők túl-
nyomó többsége ezt is felhá-
borodással visszautasította. 

Csongrád megyében S00 ezer holdról 
kombájnok aratnak 

Csongrád megye termelő-
szövetkezeti lábiáin — a bel-
vizektől súj tot t területek ki-
vételével — jól fejlődtek a 
gabonák. Szerencsésnek 
mondható, hogy az esőzése-
ket nem követte hirtelen fel-
melegedés. s ahogy a gazdák 
mondják: igazi nevelő idő 
dúsít ja, egyenletesen érleli a 
kalászokat. A legkorábban 
érő gabona, az őszi á rpa már 
szőkül. 

A megyei gépállomási 
igazgatóság jelentése szerint 
kedden megkezdődtek az ara-
tási szemlék. Szakemberek-

I bol álló bizottság méri fel. 
| hogyan javították ki a kom-
I bá.inokat. *rató- és csép-

lőgépeket. s megvizsgálják, 
eleget tettek-e mindenüt t a 
munkavédelmi előírásoknak. 
A szemlék június 17-én zá-
rulnak. s a nagyobb gép-
parkkal rendelkező gépjaví-
tó állomásokon — mint pél-
dául Kiskundorozsmán és 
Szentesen — két napig tar-
tanak. 

Az idén kapott ú j szovjet 
kombájnok is készen állnak 
..bevetésre" Ezekkel a fo-
kozatosan kiselejtezésre ke-
rülő régi típusú magyar 
kombájnokat vá l t ják fel. A 
megyében több mint száz-
hatvanezer hold kalászos vár 
betakarításra, s ' ebből csak-
nem százezer hold gabona 

let 'agása a kombáinok fel-
adata lesz. Az esőzésekkel 
együtt járt viharok helyen-
ként megdöntötték a gabo-
nát. s má r előre lehet látni, 
hogy sok feladat hárul majd 
a kézi kaszásokra. Ez főként 
a szegedi járásra vonatko-
zik. ahol már készülnek a 
nagy munkára, szervezik az 
aratópárokat Több község-
ben — régi szokást követve 
— ilyenkor kérik ki szabad-
ságukat a városokba járó 
ipari dolgozók, hogv segítse-
nek otthon fa lujuk ú j termé-
sének veszteségmentes beta- j 
kar i tása ban. 

A buddhista vezető csütör-
tökön egyébként újságírók-
nak elmondotta, hogy tudo-
mása van arról, hogy a sai-
goni kormány meg akarja 
gyilkoltatni a kormányelle-
nes buddhista mozgalom ve-
zetőit, s két nappal ezelőtt 
Saigonból bérgyilkosokat in-
dított útnak Huéba. 

A saigoni hadügyminiszté-
riumban bejelentették, hogy 
kötelező katonai szolgálatra 
hívják be Tran Quang 
Thuan-t, a buddhista intézet 
világi vezetőjét, aki fontos 
szerepet játszott az utóbbi 
napok eseményeiben és közel 
áll Thich Tri Quanghoz, a 
hűéi ellenállás vezetőjéhez. 

• 

Saigonból érkezett Reuter-
jelentés szerint a dél-vietna-
ml vezetőség átszervezte a 

| 45 főnyi katonai juntát és 
ennek keretében azt a tábor-
nokot, aki a múlt hónapban 
a Da Nang-i buddhista felke-
lést véresen leverte, új, 
kulcsfontosságú feladattal 
bízta meg: Le Nguyen Khang 
amellett, hogy megtartja az 
elit tengerészgyalogos-had-
test parancsnoki tisztségét — 
ennek bevetésével verték le 
a Da Nang-1 felkelést — át-
vette a Saigon és környéké-
nek ellenőrzésére szolgáló 
harmadik hadtest parancs-
nokságát is. 

• 

Az amerikaiak csütörtökön 
is folytatták Észak-Vietnam 
bombázását és az elmúlt 24 
órában összesen 81 hullám-
ban intéztek támadást észak-
vietnami célpontok ellen. A 
Reuter hírügynökség értesü-
lése szerint csütörtökön há-
rom amerikai repülőgép pusz-
tult el Észak-Vietnam fölött 

vtcág proűwárja1, 

Hogyan vizsgáztak 
a BNV-n a szegedi 

termékek? 
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Fürtszámlálás 
a szőlőtelepeken 

Huéban a buddhisták 
tovább folytatják az ellenállást 
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A Minisztertanács csütör-
tökön ülést tartott. F o c k 
Jenő. a kormány elnökhe-
lyettese a gazdasági mecha-
nizmus reformjával kapcso-
lat® kormányzati teendők-
re. az Országos Árhivatal el-
nöke az 1908. évi árreform 
irányelveire és előkészítésé-
nek ütemtervére tett javas-
latot. A. kormány az előter-
jesztéseket megvitatta, elfo-
gadta és a további munkára 
határozatokat hozott. 

A Minisztertanács megtár-
gyalta és elfogadta az Or-
szág® Tervhivatal elnöké-
nek a népgazdaság első ne-
gyedévi fejlődéséről és a 
munkaügyi miniszternek az 
első negyedévi munkaügyi 
és bérhelyzetről szóló jelen-
tését. 

A pénzügyminiszter jelen-
tést tett a múlt érd állami 
költségvetés végrehajtásáról, 
a kormány az erre vonatkozó 
törvényerejű rendeletterveze-

A kormány megvitatta éa 
tudomásul vette a földmű-
velésügyi miniszter beszá-
molóját a mezőgazdasági 
munkák menetéről, az ara-
tásra történt előkészületek-
ről. 

A SZÖVOSZ elnöke a bur-
gonya. a zöldség és a gyü-
mölcs felvásárlására és ér-
tékesítésére tett előkészüle-
tekről tájékoztatta a kor-
mányt. 

A SZOT főtitkárának és 
az igazságügyminiszternek 
együttes javaslata alapján a 
Minisztertanács úgy határo-
zott, hogy a dolgozók beteg-
ségi bizt®ítáisáról szóló tör-
vényerejű rendelet mód®í-
tására előterjesztést tesz az 
Elnöki Tanácsnak- A kor-
mány az egészségügyi mi-
niszter javaslata alapján ha-
tározatot hozott a gümőkór-

ban megbetegedett termelő-
szövetkezeti tagok fokozott 
anyagi támogatására. (MTI) 

fiz úttörőmozgalom jubileumi 
i l I l S 1 8 P S 8 f f 6 1 Koszorúzás> tisztelgés - Művész i bemutató 

Történelmünk és munkás- ahol ugyancsak népes gye- badtéri színpadon előbb a 
mozgalmunk nagy halottai- reksereg adózott tisztelettel KISZ hatszoros VIT-díjas 
nak emléke előtt tisztelgett és hálával a felszabadító központi művészegyüttesének 
csütörtökön délelőtt a ma- harcok során hősi halált halt úttöröcsoportjai és szólistái, 
gyar úttörők népes tábora, szovjet katonáknak. Mindkét valamint a váci Madách Im-
Koszorúzási ünnepségetren- emlékműnél úttörö-diszörség re művelődési ház úttörőkó-
deztek Budapesten a haza állt déli 12 óráig. rusa. majd az Állami Népi 
szabadságáért és fúggetlensé- A központi ünnepségekkel együttes tagjai szórakoztat-
géért elesett hősök emlék- egyidejűleg az ország szá- t áka gyereksereget. Este du-
művénél. Sokszáz kék- és mos városában és községé- nai hajó kiránduláson láttak 
vörösnyakkendős kisdiák ben megkoszorúzták az út- vendégül háromezer kiváló 
állt sorfalat. amikor elhe- törők küldöttei a különböző úttörőt. Az indulás percei-
lyezték a Magyar Úttörők történelmi korok mártírjai- ben léggömbök emelték a 
Országos Szövetségének és a nak, nagy halottainak és az magasba a 20. évforduló 
szomszédos országok testvér- úttörőcsapatok névadóinak emblémáját, majd megkezdő-
szervezeteinek koszorúját, emlékműveit, illetve em- dött a kétórás jókedvű mu-
majd a különböző fcertltetek léktábláit, latság, amelynek programjá-
küldöttei rótták le kegyeletü- Csütörtökön- délután mű- ban „csatakiáltás''-párbait 
ket. veszeti bemutatóval folyta- vívtak, különböző díjakért 

Hasonló megemlékezésre tódtak a 20 esztendős úttörő- vetélkedtek, s még táncra is 
került sor a szovjet hősök mozgalom jubileumi ünnep- perdültek a budapesti és 
Szabadságtéri emlékművénél, ségei. A Margit-szigeti sza- vidéki úttörők legjobbjai. 

A Szovjetunió magyarországi 
nagykövete Szegeden 

Fjodor Jegorovics Tyitov 
•lvtárs, a Szovjetunió ma-
gyarországi nagykövete, az 
SZKP Központi Bizottságá-
nak tagja tegnap, csütörtö-
kön Szegedre látogatott az 
MSZMP Csongrád megyei és 
Szeged városi bizottságának, 
a Hazafias Népfront és a 
Magyar—Szovjet Baráti Tár-
saság megyei elnökségének 
meghívására. Látogatására 
elkísérte Harmati Sándor 
elvtárs, az MSZMP Közpon-
ti Bizottságának tagja. a 
Hazafias Népfront Ország® 
Tanácsának titkára. 

A vendégek először a 
megyei pártbizottságot ke-
resték fel. Itt baráti beszél-
getést folytattak Győri Im-
re elvtárssal, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak első titkárával. Török 
László elvtárssal, a Csong-
rád megyei tanács vb-elnö-
kcvel. Perjési László elvtárs-
sal. az MSZMP Szeged vá-
rosi bizottságának első tit-
kárával, dr. Biczó György 
elvtárssal, a Szeged m. j. 
városi tanács vb elnökével, 
s meevei és a Szeged váro-
si pártbizottság titkáraival, 
s megyei párt-végrehajtó-
•bizottság több tagjával, va-
lamint a Hazafias Népfront 
es a Magyar—Szovjet Bará-
ti Társaság megyei, városi 
vezetőivel. A közvetlen 
légkorú, őszinte hangú, ba-
rati beszélgetést követően a 
vendégek megyei és városi 
vezetők társaságában a Sze-
gedi Ruhagyárba látogattak. 
(Tudósításunk a lap 3. ol-
dalán.) 

A ruhagyári látogatást kö-
vetően városnézéssel fejező-
dött be a Szovjetunió ma-
gyarországi nagykövetének 
szegedi programja. 

A Szegedi Ruhagyárban Török Jánosné gépónéi. Balról jobbra 
Szabó Sándor főmérnök . Győri Imre, Harmat i Sándor, a tolmács 

cs F. J . Tyitov 

Berzsenyi Lajos elvtárs omlókat burnót nyú j t át Tvitov elvtárs-
nak a ruhagyá r i m a g y a r - s z o v j e t barátsági gyűlésen 


