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Köszönet a Szovjetuniónak 
Az arab országok moszkvai diplomáciai képviseletek 

vezetőinek nyilatkozata 
Az Izvesztyija szerdán közölte Algéria, 

az Egyesült Arab Köztársaság, Irak, Je-
men, Jordánia, Kuwait, Libanon, Líbia, 
Marokkó Szíria, Szudán és Tunézia 
moszkvai diplomáciai képviseletei vezetői-
nek közös nyilatkozatát. Az arab diplo-
máciai képviseltek vezetői kifejezik ..mély 

köszönetüket és elismerésüket a Szov-
jetunió kormányának, társadalmi szerve-
zeteinek és az egész szovjet népnek barát-
ságukért és támogatásukért". 

A nyilatkozat rámutat: „ A bűnös be-
törés idején a Szovjetunió és más szocia-
lista országok anyagi, erkölcsi és politi-
kai támogatásuk, valamint barátságuk új 
bizonyítékait szolgáltatták". A nyilatko-
zat példaként említi meg a Szovjetunió-
nak a Biztonsági Tanácsban tett erőfeszí-

téseit, amelyek eredményeképpen „semle-
gesítve lett az imperialisták politikája'. 

Az arab diplomáciai képviseletek veze-
tői hangsúlyozzák: „A szovjet vezetők ál-
tal elfogadott döntések újabb bizonyíték-
kal szolgálnak arra, hogy népeinket mély 
barátság köti össze és a Szovjetunió kész 
minden segítséget megadni, hogy bizto-
sítani lehessen az arab népek szabadság-
harcának sikerét" — hangsúlyozza a. nyi-
latkozat. 

A diplomáciai képviseletek vezetői ki-
jelentették: az arab népek eltökélték, 
hogy „készek folytatni a harcot a szocia-
lista országok népeinek, s minden sza-
badságszerető és békeszerető népnek a 
baráti támogatásával". (MTI) 

A ma kezdődő KISZ-kongresszus tiszteletére 

Elkészültek Szegeden az első 
ifjúsági lakéházak 

Az Odessza körúton épülő 
négy társasház közül kettő 
— a ma kezdődő kongresz-
szus tiszteletére tett válla-
lás eredményeként — más-
fél hónappal a határidő előtt 
készült el. Tegnap megkezd-
ték az első negyven lakás 
műszaki átadását. Az építők 
derekas munkát végeztek, s 
akik két-három hét múlva 
majd beköltöznek új laká-
saikba. jó ha tudják, hogy 
ezt Miiller József építés-
vezetőnek, Paplogó István 
művezetőnek, Szűcs Imre, 
Kendrusz Ferenc, Kovács 
István, Kondász Mihály 
szakoktatók csoportjainak, 
Balogh Imre szocialista bri-
gádjának, Pataki Mihály, 
Nyilasi Pál és Sípos József 
brigádjának köszönhetik. 

A KISZ 1964 decemberé-
ben megtartott VI. kongresz-
szusának akcióprogramja 
felhívta az ország valameny-
nyi KISZ-bizottságát és 
szervezetét, hogy a követke-
ző öt év alatt tízezer olyan 
lakás építését segítsék elő, 
amely kizárólag fiataloknak 
készül. A KISZ szegedi vá-
rosi bizottsága e felhívás 
alapján célul tűzte ki, hogy 
a meghatározott időszakban 
500 lakás felépítését kezde-
ményezi és támogatja a kü-

lönböző üzemek, vállalatok 
és intézmények fiataljai ré-
szére. A terv megvalósítá-
sához pártfogók akadtak: a 
városi pártbizottság, a me-
gyei jogú városi tanács, a 
tervező és kivitelező vál-
lalatok és az Országos Ta-
karékpénztár megyei fiók-
ja segítségével hamarosan 
hozzáfogtak az előkészüle-
tekhez. Egy időben indult 
meg a fiatalok között a 
szervezés, az igények össze-
gyűjtése és a tárgyi feltéte-
lek megteremtése. A váro-
si KISZ-bizottság mellett 
ekkor már a két egyetem 
KISZ-bizottsága és a Ken-
derfonó- és Szövőipari Vál-
lalat szegedi kenderfonógyá-
rának KISZ-szervezete is 
munkához látott. 

A társasház építési akció-
ra jóval több fiatal jelent-
kezett, mint ahány lakás 
építéséhez meg volt a lehe-
tőség. Ezért a KlSZ-alap-
szervezetek a jelentkezők 
közül a termelő és a társa-
dalmi munkában legérdeme-
sebbeket válogatták ki. A 
telkek kijelölése néhol sza-
nálással, kisajátítással járt, 
s ez sok nehézséget okozott 
az építés mielőbbi megkez-
désében. Az állami szer-
vek azonban siettették az 

eljárást, s így a tervek el-
készültek, a kivitelezési 
szerződések megkötése után 
1966 tavaszán-nyarán a vá-
ros öt részén hozzáfogtak az 
építkezéshez. Először Újsze-
geden, az Odessza körúton 
4 ötszintes, egyenként húsz, 
két szoba összkomfortos la-
kásból álló épület munkái 
kezdődtek meg. Azután a 
Bécsi körúti tömbbelsőben a 
két egyetem fiataljai részé-
re 86 lakás, a Dugonics ut-
cában a kenderfonógyái tok-
nak 15 lakás, a Brüsszeli 
körúton és a Római kör-
úton több üzem fiataljai ré-
szére 45, illetve . 60 lakás 
építését kezdték meg. A 
286 ifjúsági lakás közül 226-
ot a megyei, 60-at pedig a 
szegedi építő vállalat készít. 
A nertokhan fejeződött be 
az Odessza körüti két tár-
sasház építése. A többi he-
lyeken is terv szerint folyik 
a munka, s a tavaly meg-
kezdett építkezéseket az idén 
befejezik, a lakásokat átad-
ják tulajdonosaiknak. 

Néhány hét múlva fog-
nak hozzá az 1967-es kez-
désre tervezett űjabb 191 
lakás építéséhez a Hunyadi 
János sugárút tömbbelsőjé-
ben. 

Elutazott a K I S Z - k o n g r e s s z u s r a 
a Csongrád megyei küldöttség 

( S o m o g y i n é felv.) 

Szerdán Szegedről a reggeli gyorssal utazott el Budapestre a Kommunista If-
júsági Szövetség ma kezdődő háromnapos kongresszusara a Csongrád megyei ífju-
kommunisták küldöttsége. A delegációt Szögi Béla, a KISZ megyei bizottsaganak 
első titkára vezeti. A KISZ VII. kongresszusán 37 küldött es 7 meghívott képviseli 
a megyét és Szegedet. Fényképünk az indulás előtt a feldíszített vonatnal készült. 

Több napos szünet 
a szavazás előtt 

Kompromisszumos javaslatok készülnek 

Az ENSZ-közgyűlés szer- teszi azonban, hogy a visz-
dán folytatta a közel-keleti szavonás feltétele egy sor 
kérdés vitáját. A délelőtti „elvi kérdés" arab részről 
ülésén négy felszólalás hang- történő elfogadása kell hogy 
zott el. Az ecuadori küldött legyen. 
javasolta, hogy kezdjenek a közgyűlésen eddig fel-
párhuzamos tárgyalásokat az szólalt delegátusok többsége 
izraeli csapatok visszavoná- elvileg egyetértett az izraeli 
sáról, a háborús állapot csapatok visszavonásának 
megszüntetéséről, s a mene- kérdésében, 
kültek problémájáról. Luns K a j r ó i d i p i o m á c i a i m e gf i -
holland külügyminiszter ren- ? y e l ö k a r r a következtetnek, 
dezesi terve nagyjabol az h o g y a z E A K e l f o g a d j a 
ismert nyugati nézeteket m a j d a z e , n e m kötelezett 
tükrön. A holland kulugy- ^ s z á g o k l l a k ^ E N SZ-ben 
miniszter az ENSZ „közel- előterjesztendő javaslatát, 
keleti jelenlete mellett" fog- A z e ] n e m k ö t e iezett orszá-
gait állast. A spanyol kul- g o k j a v a s I a t a r ó l kedden New 
aott orszaga hagyományosán y o r k ban India, Jugoszlávia 
arabbarát politikáját han- ^ a 2 E A K küldöttsége több 
goztatta, sikraszallt az iz- m e g b e szé lés t tartott. Moha-
raeli csapatok kivonasa mel- __ , _ _ . . . . . 
lett. Hakim libanoni kül- F a 'zl' Nasszer elnök 
ügyminiszter hangsúlyozta, külpolitikai tanacsadoja, az 
hogy az arab világ és a EAK küldöttségének vezető-
Nyugat között növekszik a je Dean Rusk kérésére meg-
meg nem értés és a bizal- beszélést tartott az ameri-
matlanság.Hakim követelte, k a i külügyminiszterrel, majd 
hogy Izraelt fel kell szólí-
tani csapatainak feltételnél- Gromiko szovjet kulügyrm-

Küldöttségünk 
hazautazott 

New Yorkból 
Az ENSZ közgyűlésen 

részvevő magyar küldöttség, 
Fock Jenő, a Miniszterta-
nács elnöke, Péter János 
külügyminiszter és Szarka 
Károly külügyminiszter-he-
lyettes szerdán este, közép-
európai idő szerint csütörtö-
kön a kora hajnali órákban 
visszaindult Budapestre. A 
magyar küldöttség vezetését 
Csatordav Károly nagykövet, 
hazánk állandó ENSZ-kép-
viselője vette át. (MTI) 

küli visszavonására. nisztert kereste fel. Este 
Az ENSZ közgyűlése szer- Gromiko a Favzival folyta-

dán este. magyar idő szerint tott eszmecsere után Rusk-
2 0 °r,akoí" felylftta a vitát. k a l t a n á c s k o z o t t . 
A felszólalók listájára Üj-
Zéland, Elefántcsontpart, 
Ceylon, Brazília és Japán 
képviselője iratkozott fel. 

A közgyűlésen egyébként 
olyan hírek terjedtek el, 
hogy a vitát pénteken le-
zárják. Egyes országok ja-
vasolják, a szavazás előtt 
rendeljenek el többnapos 
szünetet, hogy a tagállamok 
képviselőinek idejük legyen 
a konzultációra. 

Az ENSZ diplomáciai kö-
reiben úgy tudják, hogy be-
fejezéséhez közeledik azok-
nak a kompromisszumos ja-
vaslatoknak a megszövege-
zése, amelyeket valószínűleg 
csütörtökön fognak a köz-
gyűlés elé terjeszteni. Az el 
nem kötelezett országok In-
dia és Jugoszlávia vezetésé-
\ el olyan kompromisszumos 
javaslatot készítenek elő, 
amely az izraeli csapatok 
\ isszavonását követeli, s 
felkéri a Biztonsági Taná-
csot, hogy tegyen lépéseket 
a határozat gyakorlati vég-
rehajtásának biztosítása ér-
dekében. 

A másik kompromisszu-
mos javaslatot az ENSZ tag-
államainak nyugati csoport-
ja készíti elő, latin-ameri-
kai és afrikai országok köz-
reműködésével. Ez a javas-
lat ugyancsak kitér az iz-
raeli csapatok visszavonásá-
nak szükségességére, hozzá-

Pompidou 
Moszkvába látogat 
Párizsban a francia kor-

mány szerdán megtartott 
ülése után Gorse tájékozta-
tásügyi miniszter hivatalo-
san bejelentette, hogy Pom-
pidou miniszterelnök július 
3-án a Szovjetunióba uta-
zik. Látogatása, amelyre el-
kíséri Couve de Murville 
külügyminiszter, július 8-ig 
tart. (MTI) 

H magyar-román gazdasági 
együttműködési vegyes 

kormánybizottság ülésszaka 
A magyar—román gazda- mében folyt le. Az ülésszak 

sági együttműködési vegyes jegyzőkönyvét magyar rész-
kormánybizottság 7. üléssza- ről Apró Antal, a Magyar 
kát 1967. június 26—28 kö- Forradalmi Munkás-Paraszt 
zött tartotta meg Bukarest- Kormány elnökhelyettese, a 
ben. magyar—román gazdasági 

Az ülésszakon megvizs- együttműködési vegyes kor-
g ál ták a gazdasági és mű- mánybizottság magvar tago-
szaki tudományos együttmű- zatának elnöke és Gheorghe 
ködés és kooperációk fej- Raduiescu, a román együtt-
lesztésének lehetőségeit. működési vegyes kormány-

Az ülésszak a barátság és bizottság román tagozatának 
kölcsönös egyetértés szelle- elnöke írta alá. 

Ceausescu 
fogadta flpró Antalt 

Nicolae Ceausescu, a Ro- zottság magyar szekciójának 
mán Kommunista Párt Köz- elnökét. A fogadáson részt 
ponti Bizottságának főtitká- vett Gheorge Raduiescu, a 
ra szerda délelőtt fogadta román Minisztertanács el-
Apró Antalt, a Magyar For- nökhelyettese és megjelent 
radalmi Munkás-Paraszt Kor- Vince József hazánk buka-
mány elnökhelyettesét, a resti nagykövete, 
román—magyar gazdasági A találkozó meleg, elvtársi 
együttműködési kormánybi- légkörben folyt le. 

Losonczi Pál látogatása 
Kecskeméten 

Losonczi Pál, a Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának el-
nöke Szabó Istvánnak, a 
Termelőszövetkezetek Orszá-
gos Tanácsa elnökének tár-
saságában, szerdán Kecske-
métre látogatott. A vendége-
ket a megyei pártbizottság 
székházában dr. Molnár Fri-
gyes, az MSZMP Bács me-
gyei bizottságának első tit-
kára és dr. Varga Jenő, a 
megyei tanács végrehajtó 
bizottságának elnöke fogad-
ta és kalauzolta a városban. 

Megtekintették a Kecskemé-
ti Konzervgyárat és a Bács-
Kiskun megyei MÉK felvá-
sárló telepét. A Duna—Tisza 
közi mezőgazdasági kísérleti 
intézetben bemutatták az 
Elnöki Tanács elnökének a 
búza és a rozs keresztezésé-
ből előállított új hibrideket: 
a világviszonylatban is nagy 
visszhangot keltő új gabona-
fajtát a triticalét. A ven-
dégek végül a kecskeméti 
Vörös Csillag Termelőszövet-
kezetbe látogattak. 

Gáspár Sándor látogatása 
Győr-Sopron megyében 

Gáspár Sándor, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Szakszerve-
zetek Országos Tanácsának 
főtitkára szerdán kétnapos 
látogatásra Győrbe érkezett. 
A délelőtti órákban Pataki 
Lászlónak a Győr-Sopron 
megyei pártbizottság első 
titkárának társaságában a 
Magyar Vagon- és Gépgyár-
ba látogatott. Horváth Ede 
vezérigazgató fogadta és tá-
jékoztatta a vendégeket a 
harmadik ötéves terv egyik 

legnagyobb beruházásának 
jelenlegi helyzetéről. 

Az első műszak végén a 
SZOT főtitkára a vagonsze-
relde egyik csarnokában 
nagygyűlésen találkozott a 
gyár dolgozóival. 

A nagygyűlést Port Árpád, 
a Magyar Vagon- és Gép-
gyár pártbizottságának tit-
kára nyitotta meg, majd 
Gáspár Sándor mondott 
nagy tetszéssel fogadott be-
szédet 

Moszkva - Budapest 
barátsági 

nagygyűlés 
Szerdán este a moszkvai 

Vahtangov-színházban 
Moszkva—Budapest barát-
sági nagygyűlést rendezett a 
városi pártbizottság és a ta-
nács, a Szovjet—Magyar 
Baráti Társaság és több más 
szovjet társadalmi szervezet. 

Az ünnepi est elnökségé-
ben helyet foglalt Viktor 
Grisin, az SZKP KB Poli-
tikai Bizottságának póttag-
ja, a moszkvai városi párt-
bizottság első titkára. Ott 
volt az ünnepi esten Za-
mercev nyugalmazott vezér-
őrnagy, budapest egykori 
szovjet városparancsnoka is. 
Megjelentek az esten Mosz-
va magyar vendégei: Né-
meth Károly, az MSZMP 
Politikai Bizottságának pót-
tagja, a budapesti pártbi-
zottság első titkára, Sarlós 
István, a fővárosi tanács vb 
elnöke, valamint a küldött-
ség többi tagja. 

V. Pavlovnak, a moszkvai 
városi pártbizottság titkárá-
nak megnyitó szavai után 
moszkvai úttörők, majd a 
szovjet főváros munkásságá-
nak, értelmiségének és 
800 000 komszomolistájának 
képviselői üdvözölték Buda-
pest küldötteit. 

Németh Károly válaszbe-
szédében méltatta Moszkva 
és Budapest hagyományos ba-
rátságát. 


