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Holnap nyílik meg 
az arab csúcsértekezlet 

Négy pontból álló napirend — Khartoumba 
érkeznek az államfők 

Khartoumban az arabkül- niszterelnököt, a király pe- püiőtéren kell tartózkodnia, 
ügy-miniszterek vasárnap dig a trónörököst bízta meg A vendégek olyan gyors 
harminc percig tartó záró- képviseletével. Nasszer el- ütemben érkeznek egymás 
ülésükön jóváhagyták a nők, ciki Irak és Jemen el- után, hogy az elnök nem tud 
csúcsértekezlet napirendjét, nőkével Kairóban hármas időközben hazamenni. Ezért 
A javaslat, amelyet a Szu- találkozót tart, kedden este a repülőtér parancsnokának 
dán. Líbia és Jordánia kép- érkezik Khartoumba. Az hivatali helyiségeit ideigle-
viseiöiből alakult hármas bi- egyiptomi elnök különrepü- nesen átalakították és az el-
zottsag dolgozott ki, úgyne- lőgépén jön még Aref iraki nők számára szalont és há-
vezett sűrített napirendi és Szalal jemeni elnök is. lószobát rendeztek be ben-
pontokat tartalmaz. Ez a ke- Azhari szudáni elnöknek nük. Azhari kedden kora 
retnapirend 4 pontból áll: az államfők fogadasara szin- reggeltől késő estig a repü-

O Politikai, katonai és 
gazdasági intézkedések 

az izraeli agresszió követ-
kezményeinek felszámolá-
sára. 

OAz idegen katonai tá-
maszpontok felszámo-

lása az arab országokban. 

©Az arab gazdaság sze-
repe a bagdadi érte-

kezlet ajánlásainak fényé-
ben. 

OArab politikai tevé-
kenység nemzetközi té-

ren. 
Az arab államfők csúcsér-

tekezletét augusztus 30-án, 
szerdán délután 17 órakor 
nyitják meg. Khartoum a 
csúcstalálkozó lázában ég. A 
tereket, a Nílus-parti sé-
tány, a nemzetgyűlés épüle-
tét, a köztársasági elnöki pa-
lotát, az államfők szállásául 
kijelölt Szudán Hotelt a 13 
arab állam zászlai díszítik. 

Khartoumi sajtóértesülé-
Bek szerint a szudáni fővá-
rosba érkező első államfő 
Husszein jordániai király, 
akit hétfő estére vártak. 
Burgiba tunéziai elnök és 
Idrisz líbiai király betegsé-
gére hivatkozva lemondta 
részvételét a csúcstalálko-
zón. Az elnök a tunéziai mi-

te állandóan a khartoumi re- lőtéren tart „ügyeletet". 

Szoviet MIG-ek 

A szovjet légierő tíz MIG 
—21-es hőlégsugaras va-
dászgépe hétfőn háromnapos 
baráti látogatásra a svédor-
szági Uppsalóba érkezett. 
Az ultramodern gépek Rigá-
ból indultak el és tökéletes 
alakzatban értek az Aerna 
légitámaszpont fölé. Leszál-
lásukat a svéd vendéglátók 
orosz nyelven irányították. 

A szovjet gépeket keddtől 
kezdve érdeklődők is megte-
kinthetik, miközben a ven-
dég pilóták Stockholm kö-
zelében katonai létesítmé-
nyekkel ismerkednek. 

Vályogvetők 

Hat hónap alatt 

Négymillió haszon 
a ktsz-ekben újításokból 

A kisipari termelőszövet- hiányt szüntetnek meg, új lent a ktsz-nek. A jó tapasz-
kezetek tekintélyes áru- es piacot teremtenek, vagy im- talatok alapján most egy 
export termelést folytatnak, port anyagokat helyettesíte- újabb találmány megvalósí-
Termekeik általában korsze- nek. tásával is próbálkoznak: 
ruek, versenyképesek. A Tóth László, a Csongrád labda belsőket gyártanak 
gyártmányfejlesztésben igen megyei KI§ZÖV műszaki fő- majd. Ebből a cikkből ex-
jelentós szerepe van a fel- előadója jó néhány példát portra is szállíthat a ktsz. 
lendült szövetkezeti újító- említett. A Szegedi Kazán- A Szegedi Örás Ktsz-nél 
mozgalomnak. javító Ktsz-nel módosították az alumíniumot koksztüze-

A Csongrád megyei szö- a Szovjetunióba készülő ba- lésű kemencében olvasztot-
vetkezetekben 1967 első. felé- romfifeldolgozó berendezé- ták. Ez a tüzelésfajta elég 
ben összesen 165 újítást és seket. Csukonyi Ferenc és drága, s a dolgozók egészsé-
találmányt adtak be. Az Csortos Gyula találmánya gére ; s ártalmas.' A szövet-
eredmény önmagáért beszél; dezinfektoros rendszer he- kezet újítói: Berta István és 
4 millió 139 ezer forint, míg lyett újat alkalmaz. Az át- Scheibel György olajtüzelé-
a múlt év második félévében alakítással a fontos export- súre alakították át a kemen-
mindössze 662 ezer forint gépnél mintegy másfél mii- céket, s ezzel olcsobban, ve-
haszonnal jártak az újítások, lió forintot takaríthatnak széiytelenbbül dolgozhatnak. 

Az anyagi előnyökkel is m e g - Ugyanebben a ktsz-ben A szövetkezeti újítómoz-
vetekszik az, hogy az újító- ú i csőhajlító berendezést is galom értékes vonása, hogy 

kikísérleteztek. Régebben kjvülalló feltalálókat és újí-
nehéz fizikai munkával, kéz. tókat is érdekkörébe von. A 
zel hajlították a csőidomo- szövetkezetekben olyan ta-
kat, a saját maguk alkotta íulmányokat is elkészítenek 
eszközzel gyorsabban és amelyeket nagyvállalatok 
könnyebben végzik el ugyan- n e m gyártanának a kisebb 
ezeket a feladatokat. darabszám miatt. Jó. hogy 

A Szegedi Tömegcikk Ktsz- számos szövetkezetben segí-
nél szakaszosan, mostoha tőlársra találnak olyan újí-
körülmények között végzik tök és feltalálók, akik a 
a zománcozást. Ezért szaba- nagyvállalatok ajtaján hiába 
dalom alapján folyamatos kopogtatnak. Szegedi példa 
üzemi ikeralagút-kemence kínálkozik bizonyításra: dr. 
építését határozták el, Mészáros Lajos találmányát, 
amellyel megnövekszik a a lapunkban is bemutatott 
termelés, sőt a dolgozók pneumatikus porlasztóberen-
egészségesebb munkakörül- dezést, a Szegedi Vas- és 
mények között zománcoz- Fémipari Ktsz készítette el. 
hatnak. Az új alagútkemen- A szövetkezeti újítómoz-
ce a jövő évben már műkó- galrnat hatékonyan segíti a 
dik. A Szegedi Gumi- és Csongrád megyei KISZÖV, 
Műanyagfeldolgozó Ktsz-nel, és csak helyeselni lehet, hogy 
szabadalom alapján készíte- a szövetkezetek gyakoríati-
nek újfajta labdaszelepeket, lag is támogatják az újítókat., 
ami idén mintegy 250 ezer feltalálókat, 
forint termelési értéket je- M. I. 

sok, találmányok legtöbbször 

(Somogyiné felv.) 

A tégla mellett nagy ke- alatt 700—800 vályogot ver-
letje van a jól kivetett va- nek. Ezer darab után kap-
ljognak is. Tápén az újon- nak 600 forintot. Jó kereset 
nan épült házak egynémelyi- ez, amelyhez rendkívül ne-
két majdnem tiszta vályog- héz munkával jutnak, 
bol építik, s a bepucolás Délutánonként besegít a 
után meg sem látszik, hogy munkába Jankó Pál két test 
melyik ház épült téglából és vére, Jankó András és Jankó 
melyik vályogból, A Tápé György. Egyikük a város-
alatti vizes libalegelőn való- gazdálkodási vállalatnál dol-
ságos kisüzemek működnek, gozik, a másik a vízügyi 

Több család apraja-nagyja igazgatóságon hivatalsegéd, 
áll össie, s az építkezésekhez Estig ők is kivernek több 
közösen verik a vályogot, száz vályogot, aminek jöve. 
amit a száradás után igaz- delme jó mellékkereset. Tíz 
ságosan elosztanak. A liba- es tízezerszám szárad a gú-
legelő „fö vállalkozója" vi- lába rakott vályog. A leg-
szont Jankó Pál és feleséire, szárazabbat már hordják, s 
Tápé, Vereczke utca 1. szám az épülő házak falai egyre 
alatti lakosok, ö k eladásra magasodnak. Képünkön Kjss 
verik a vályogot. Akkor kel- Dezső tápéi lakos a Táncsics 
nek, amikor a nap. s alko- Mihály utca 17. szám alatt 
nyattájt hagyják abba a épülő házához hordja a vá-
munkat. E hosszú műszak lyogot 

Országszerte megemlékeznek 
a VDK nemzeti ünnepéről 

Vietnami műszakok sorozatai 
Nagyszabásúnak ígérkező 

eseménysorozat köszönti ha-
zánkban a Vietnami De-
mokratikus Köztársaság 
nemzeti ünnepét, a függet-
lenség kikiáltásának szep-
tember 2-i évfordulóját A 
városokból és falvakból ér-
kező hírek tanúsága szerint 
a legkülönbözőbb társadalmi 
és tömegszervezetek kezde-
ményezésére újabb százez-
rek foglalnak állást az 
Egyesült Államok barbár 
agressziójának kiterjesztése 
ellen és biztosítják együtt-
érzésükről a szabadságukért, 
függetlenségükért harcoló 
hazafiakat. A demonstrá-
ciók fórumán egész népünk 
véleményének adnak majd 
hangot. Megbélyegzik a 
mind elvetemültebb kalóz-

támadásokat, Hanoi belvá-
rosát, a Vörös folyó hídját, 
a kórházakat, az iskolákat 
romba döntő légitámadáso-
kat, a Johnson-kormány 
képmutatását, amellyel sem-
mibe veszi a békeszerető 
emberiség követeléseit és a 
Dél-Vietnamban állomásozó 
csapatok létszámának növe-
lésével, a konfliktus elmé-
lyítésével súlyosan veszé-
lyezteti a világ békéjét. 

Számos gyárban, üzemben 
elhatározták, hogy folytat-
ják a vietnami műszakok 
sorozatát, különböző felada-
tok megoldására vállalkoz-
nak szabad . idejükben és 
munkabérüket a vietnami 
nép megsegítésére, a háború 
okozta károk enyhítésére f i -
zetik be. (MTI) 

A DNFF sikeres támadása 
amerikai támaszpont ellen 

A dél-vietnami szabadság- nai műveleteinek célja Dél-
harcosok tüzérsége hétfőn a Vietnam más területein az 
kora reggeli órákban heves országúti közlekedés meg-
aknatüzet zúdított az ameri- akadályozása volt. Az AP 
kaiak egyik legnagyobb egyik tudósítójának jelenté-
Dong Ha-i helikopter-tá- se szerint Da Nang közeié-
maszpontjára, Da Nang kö- ben csütörtök óta a szabad-
zelében. Az első támadás tíz ságharcosok körülbelül egy 
amerikai katonát megölt és tucat hidat robbantottak fel. 
106-ot megsebesített. Az e l - # 
ső ágyútüzet két hullámban San Franciscóból szombat 
újabb támadás követte, ame- este héthetes fáklyás béke-
lyek alatt mintegy száz lő- menet indult el, amelyben 
vedék érte a tábort, 11 olaj- a vietnami háború ellen ta-
tánk felrobbant és körűibe- takozva több száz tüntető 
lül 500 000 liter üzemanyag 4800 kilométer hosszú utat 
égett el, tizenhét helikopter tesz meg az országon ke-
elpusztult vagy megsérült, resztül. A menet október 
Ez volt a negyedik támadás, második felében érkezik Wa-
amely a tengerészgyalogo- shingtonba, ahol október 
soknak ezt a táborát érte. 21-én háborúellenes nagy-

A szabadságharcosok kato- gyűlést tartanak. 

Új közszükségleti áruk 
A Kohó- és Gépipari Mi- amelyen 500—600 cikket mu-

nisztérium a Belkereskedel- tatnak be — a jelenleg gyár-
mi Minisztériummal közösen tott, s a közeljövőben for-
az idén is megrendezi a köz- galomba kerülő újdonságok-
szükséglett cikkek kiállítását kai akarják a vásárlókat 
a BNV Petőfi-csarnokában, megismertetni. Minden ter-
A tíz nap múlva, szeptem- méknél táblák ismertetik a 
ber 7-én nyíló kiállításról a gyártmány legjellemzőbb 
Belkereskedelmi Minisztéri- adatait, s azt is, hogy mikor 
um iparcikk-kereskedelmi kerül forgalomba. Ezúttal is 
főosztályán tájékoztatták az kikérik a vásárlók vélemé-
MTI munkatársát. nyét. 

Az első hasonló kiállítás A kiállítás — bár szenzá-
tavaly nagy közönségsikert ciókkal nem szolgál — bő-
aratott, s hasznos volt mind velkedik újdonságokban. A 
az iparnak, mind a kereske- Szerelvényértékesítő Vállalat 
delemnek. A kiállításon el- például komplett színes für-
hangzott több ezer véle- dőszoba-berendezéseket mu-
ményt, javaslatot az üzemek tat be. Az Orion gyár AT 
jól hasznosíthatták gyárt- 751-es típusú, részben tran-
mányfejlesztési munkájuk- zisztorizált televíziókészüléke 
ban. A tavaly bemutatott világviszonylatban is a leg-
gyártmányok közül jó né- modernebbek közé tartozik, 
hányat, például a lengöla- Ugyancsak érdeklődés vár-
pátos mosógépet, a háztar-
tási grillsütőket, négy újfaj-
ta rádiót, a Mona Lisa és a 
Sigma televíziót, már árusít-
ják az üzletek. 

A mostani 

„Folytatjuk a tárgyalásokat" 
Roscsin nyilatkozata az Unitának 

Roscsin, a genfi leszere- Roscsin —, de nem akarjuk, amely a lehető legelfogad-
lési értekezlet társelnöke az hogy bármely országnak le- hatóbb lesz a nyugati és a 
Unitá vasárnapi számában hetősége nyíljék kibújni az szocialista országok számára 
megjelent nyilatkozatában egyetemes ellenőrzés alól. A egyaránt, 
hangoztatja, hogy a szovjet valóságban az EURATOM- 0 
küldöttség Genfben folytatja hoz tartozó országok más-
a tárgyalásokat egy olyan fajta ellenőrzés alatt áll-

atomsorompó-egyezmény nak". 
megkötése érdekében, amely- A szovjet delegátus végül 
nek alapjául a Nemzetközi hangoztatta: „A Szovjetunió 
Atomenergia Ügynökség ál- kész biztosítékot adni min-
tái gyakorolt ellenőrzés szol- den, nukleáris fegyverekkel 
gál. nem rendelkező országnak tömeghez intézett rövid be-

Az ellenőrzés kérdésében arra, hogy nem alkalmaz el- szédében megállapította, 
mi olvan egyetemes rend- atomfegyvert. Az Egye- hogy a szovjet-támenkaa 

' • " sult Államok azonban meg parhuzamos javaslat „az el-
szer mellett vagyunk, ame- n e m R é s z e n n e k a p r o b l é m á _ ső lépés e probléma jobb 
lyet mindenki elismer és el- , , , • ^ , rendszerezése felé, amely 
fogad. „Nem tudjuk és nem n a K a megoioasara. i ovaoo m a j d a l k a l m a t n y újthat e 
akarjuk megszüntetni az folytatjuk a tárgyalásokat roppant veszély (nukleáris 
EURATOM-ot — mondotta olyan formula kidolgozására, veszély) ellen". 

VI. Pál pápa vasárnap me-
legen méltatta a Genfben be-
terjesztett szovjet—amerikai 
atomsorompó-egyezmény ter-
vezetét. A pápai nyári palo-
ta ablakából az egybegyűlt 

ható a BRG M—14. típusú, 
egysebességes. 4 sávos, tel-
jesen tranzisztorizált háló-
zati magnetofon iránt. Az 
ELEKTHERMAX 2 kilowat-

kiállításon — tos fűtő-hűtő kandallót mu-
tat be, míg a Hajdúsági 
Iparművek korszerűsített vil-
lamos tüzeléssel is ellátott, 
lengőlapátos mosógépet. 
Ugyancsak újdonság lesz a 
403. típusú, magas fordulat-
számú, szögletes formájú 
háztartási centrifuga. 

A tavalyi kívánságokat f i -
gyelembe véve, készítette el 
és mutatja be a Fegyver- és 
Gázkészülékek Gyára az 5 
és 12 literes porpán-bután 
gázvízmelegítőt. Ugyancsak a 
FÉG készít városigáz-hasz-
nálatra keringető szivattyú-
val felszerelt fűtőgejzírt, 
amely 2—3 szoba vagy egy 
családi ház fűtésére alka'-
mas. A VTRGY korszerű 
asztali középszuper rádióval, 
„Carorion" elnevezésű, auto-
mata. URH-hangolású tás-
karádióval és új típusú, ol-
csó zsebrádióval jelentkezik 
a kiállításon, amelyen még 
jó néhány üzem vonultatja 
fel korszerű háztartási be-
rendezéseit, eszközeit 


