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Az amerikaiak Haiphong 
belterületét bombázták 

Amerikai repülőgépek hét- szerint az amerikai bombá-
ién négy ízben intéztek zók a Tonkini-öbölben cir-
bombatámadást Haiphong, a káló anyahajókról szálltak 
VDK legnagyobb kikötővá- fel. Haiphong fölé érve a 
rosa ellen. Miként egy ame-
rikai szóvivő Saigonban be-
ismerte, négy célpont közül 
kettő a város központjában 
volt. Ezzel első ízben történt 
meg, hogy amerikai repülő-
gépek a stratégiai fontossá-
gú kikötőváros központja el-
len intéztek bombatámadást, kai repülőgépet lőttek le. Ez-

Nyugati hírügynökségek zel 2289-re emelkedett a 

város két legnagyobb hídját, 
a főpályaudvart és Haiphong 
raktárnegyedét bombázták. 
A VDK légelhárító tüzérsé-
ge az ellenséges repülőgé-
pekre heves tüzet zúdított. 
Az eddigi jelentés szerint a 

VDK területe fölött meg-
semmisített amerikai repü-
lőgépek száma. 

Haiphong belterületének és 
Campha kikötőberendezései-
nek bombázása a tábornokok 
javaslatára és Johnson elnök 
személyes jóváhagyásával 
történt. Johnson az újabb 
eszkalációs lépést még au-
gusztusban engedélyezte, a 

VDK légvédelmi ütegei hét- l é 2 i t á m a d á s o k vé«rehaitása főn három ellenséges ameri- tegitamadasoK vegrenajtasa 
azonban nehany hettel elto-
lódott. 

Az Országos Béketanács elnöksége 
a DNFF új programjáról 

Hazánkban is nagy érdek- szönti a Dél-vietnami Nem- rikai agresszorok és esatló-
lődéssel fogadták a Dél-vi- zeti Felszabadítási Frontot, sainak kiűzésére. A Dél-vi-
etnami Nemzeti Felszabadí- a dél-vietnami nép egyetlen etnami Nemzeti Felszabadí-
tási Front új programjáról képviselőjét. Örömmel és tási Front e programjával 
érkezett híreket. Az Orszá- megelégedéssel szereztünk nemcsak népének tett felbe-
gos Béketanács elnöksége a tudomást a legutóbbi kong- csülhetetlen szogálatot, ha-

" ~~ " resszusukon elfogadott új nem a nemzetközi imperia-
programról, amelyben kife- lizmus és neokolonializmus 
jezésre jut a Dél-vietnami elleni harchoz, a békéért és 
Nemzeti Felszabadítási a demokráciáért folyó világ-
Frontnak népe jelenéért és méretű küzdelem is jelenté-
jövőjéért érzett mély fele- kenyen hozzájárult. Meggyő-
lőssége és bölcsessége. A nép ződésünk, hogy a vietnami 
döntő többségét tömörítő nép igazságos ügye győzni 
kiváló program ez, az ame- fog! (MTI) 

Dél-vietnami Nemzeti Fel 
szabadtíási Fronthoz inté-
zett táviratában hangsúlyoz-
ta: 

— A Magyar Béketanács 
elnöksége a békeszerető ma-
gyar milliók nevében szere-
tettel és együttérzéssel kö-

Kinshasában folytatja munkáját a 4. 
afrikai csúcstalálkozó. A résztvevők kedd 
délelőtti ülésükön megvitatták és elfo-
gadták az értekezlet napirendjét, ame-
lyen tíz kérdés szerepelt. Elhatározták, 
hogy az értekezlet négy napig tart. A 
kedd délutáni ülésen megkezdődött a 
főtitkári beszámoló vitája. 

Koszigin szovjet miniszterelnök üze-
netet intézett az afrikai vezetők érte-
kezletéhez. Az üzenet többek között meg-
állapítja: a Nagy Október 50. évforduló-
jánál® évében a szovjet nép és kormá-
nya ismételten ünnepélyesen kijelenti, 
hogy teljes mértékben szolidáris a nem-
zeti felszabadító mozgalom erőivel. 

Az üzenetben Koszigin hangsúlyozza: 
olyan körülmények között, amikor im-
perialista agresszió folyik Vietnamban, 
katonailag megszállták az EAK és más 
arab országok területeit, nyíltan fegyve-
resen beavatkoznak a Kongói Demokra-
tikus Köztársaság belügyeibe, s amikor 
összeesküvéseket szőnek és provokáció-
kat hajtanak végre az afrikai kontinens 
más államai ellen, különös jelentőségre 
tesznek szert az összes békeszerető or-
szágok és népek együttes és határozott 
akciói abban a harcban, amelyet az im-

perializmus, az agresszió, a szuverén ál-
lamok belügyeibe való beavatkozás ellen, 
a kolonializmus és a faji megkülönböz-
tetés utolsó maradványainak felszámolá-
sa, a szilárd béke és az általános bizton-
ság érdekében folytatnak. 

A Dél-Rhodesiában fegyveres harcot 
vívó Zimbabwe Afrikai Népi Unió 
(ZAPU) és az Afrikai Nemzeti Kong-
resszus Part (ANC) vezetői közös felhí-
vást intéztek az afrikai vezetők csúcsér-
tekezletéhez. 

Ian Smith és Vorster kormánya tör-
vényen kívül helyezett minden békés 
megmozdulást. Nem maradt tehát más 
megoldás, mint a fegyveres harc egy 
olyan rendszer ellen, amilyenre nem volt 
példa Hitler napjai óta. Az Afrikai Egy-
ségszervezet — hangzik többek között a 
felhívás — elkötelezte magát a konti-
nens teljes felszabadítása mellett. Ennek 
ellenére sokkal kevesebb segítséget nyú.it 
a felszabadító erőknek, mint amennyire 
szükség lenne és mint amennyire a füg-
getlen Afrika erejéből telne. Sürgős és 
hatékony támogatásra van szükségünk — 
mondja a ZAPU és az ANC közös nyi-
latkozata. 

A 
nács 

Javítás, szolgáltatás, igények 
Szeged m. j. városi ta-

végrehajtó bizottsága 
tegnap, kedden ülést tartott, 
melyen résztvett Perjési 
László, az MSZMP Szeged 
városi bizottságának első 

A városi tanács 
vb ülése 

Különösen Móravárosban, 
Alsóvárosban és Baktóban 
lenne szükséges növelni a 
felvevőhelyek számát, illet-
ve a magánkisiparosoknak 

„ . . . . . lehetőséget adni műhelyek 
titkára is. Az ülés Kiss La- £ £ valóságos gyarra fejlő- n y i t á s á r a . Elhelyezésük a 

„ . ; - rintt m i k r w h A n a . . . . _ , . . josnénak, a vb ipari osztá-
lya helyettes vezetőjének 
előterjesztésében megvitatta 
a városban végzett iparpoli-
tikai tevékenység helyzetét, 
majd egyéb ügyeket tár-
gyalt. 

A javító-szolgáltató mun-

dött, miközben a lakosság 
közvetlen igényeinek kielé-
gítése másodrangú feladattá 

külső városrészekben egye-
lőre sok nehézségbe ütközik, 

„,-,,,„ 0 . . . . . . a meglevő úgynevezett szol-
su lyedt Bar sok szovetke- g á U a t ó h á z a k üzlethelyiségei-
zetnél úgy vélik, hogy az 
árutermelés „tartja el" a 
szolgáltató részleget, mely a 
maga lábán nem is tudna 

ka színvonalának fejlődése megállni, a szabó ktsz pél-
kétségtelenül kimutatható dája ennek ellenkezőjét bi-

De Gaulle hazautazott Yarsóhól 
Kedden délelőtt 11 óra-

kor folytatódtak a l e n g y e l -
francia tárgyalások Varsó-
ban. Ekkor került sor a kö-
zös nyilatkozat aláírásá-
ra. A tárgyalások befejezté-
vel De Gaulle meghívta hi-
vatalos látogatásra Francia-
országba Wladyslaw Gomul-
kát, Edward Ochabot és Jó-
zef Cyrankiewiczet. A meg-
hívást elfogadták, a látoga-
tás időpontját később álla-
pítják meg. 

A francia államelnök 13 
órakor a varsóiak százez-
rei lelkes búcsúztatása mel-
lett Edward Ochab, Józef 
Cyrankiewicz és Wladyslaw 
Gomulka kíséretében az 
okiecei repülőtérre hajta-
tott. A repülőtéren De 
Gaulle elbúcsúzott a lengyel 
államtanács, a szejm, a 
kormány és a diplomáciai 
kar tagjaitól. Az elnök és 
kísérete Caravelle-típusú 
repülőgépen kedden dél-
után visszaérkezett Párizs-
ba. Az Orly-i repülőtéren a 
francia kormány tagjai fo-
gadták. Az elnök a sajtó 
képviselőinek nem nyilat-
kozott. 

Francia—lengyel 
közös nyilatkozat 
A nyilatkozat rámutat: ez 

az első eset, hogy francia 
államfő Lengyelországba 
látogat, és ez alkalommal 
szívélyes légkörben megvi-
tatták a nemzetközi politi-
ka és a francia—lengyel 
kapcsolatok fő kérdéseit. A 
megbeszéléseken eszmecse-
rét folytattak az európai 
biztonság problémáiról, s 
mind a két fél hangsúlyoz-
ta, hogy az ezzel összefüg-
gő kérdéseket az államok 
szuverenitásának, a területi 
integritásának, az erőszak 
mellőzésének és a mások 
belügyeibe való be nem 
avatkozás elvének a tiszte-
letben tartásával kell meg-
oldani. Ezzel összefüggés-
ben felvetették az európai 
biztonság kérdéseivel foglal-
kozó értekezlet összehívásá-
nak a lehetőségét. 

Az európai biztonsággal 

összefüggő problémákat, 
köztük elsősorban a német 
kérdést, csak az összes ér-
dekelt országok megegyezé-
se alapján lehet megoldani. 

A vietnami helyzettel 
kapcsolatban a két fél el-
ítéli azt a háborút, amely-
nek állandó fokozódása a 
vietnami nép létét fenyege-
ti, és a nemzetközi enyhü-
lés fő akadályát jelenti. A 
két kormány kifejezi azt a 
meggyőződését, hogy csakis 
az idegen beavatkozás meg-
szüntetésével és az 1954. évi 
genfi egyezmények alapján 
lehet véget vetni a konflik-
tusnak. 

Ami a közel-keleti hely-
zetet illeti, a felek a lefoly-
tatott véleménycsere alap-

ján megállapították, hogy 
nézeteik közelednek egymás-
hoz. 

A közös nyilatkozat sze-
rint a felek megelégedéssel 
állapították meg a két or-
szág kapcsolatainak kedve-
ző fejlődését és további ki-
szélesítésének lehetőségét a 
megkötött egyezmények 
alapján. 

De Gaulle tábornok és a 
lengyel államférfiak elhatá-
rozták, hogy a két ország 
kapcsolatainak megszilár-
dítása és politikai együtt-
működésének további elmé-
lyítése érdekében rendsze-
res tanácskozásokat folytat-
nak a két országot érdeklő 
kérdésekről — hangzik a 
francia—lengyel közös nyi-
latkozat. 

Szegeden: kevesebb az ellá-
tatlan terület, több az üzlet, 
a vállalási idők is rövidül-
nek némileg, de nem eléggé. 
Az erőfeszítések sok tekin-
tetben eredményre vezettek, 
bár az ellátás általában még 

zonyítja. Mióta a méret sze-
rint dolgozó részleg elvált a 

nek bére magas számukra. 
A következő évekre terve-

zett hálózatfejlesztés remél-
hetőleg javít a jelenlegi 
helyzeten. A GELKA új 
háztartásigép és elektro-
akusztikai javítóműhely nyi-

vult a szolgáltató tevékeny-
ség színvonala. 

Az eddigi felfogásból ered, 
hogy a szövetkezetek egy 

mindig elmarad az igények- részének nincs kapacitása a 
tői. lakossági szükségletek ki-

A legjelentősebb a fejlő- elégítésére. Az építő ktsz 
dés a gépkocsi és háztartási csak szakipari munkát vál-
gépek javításánál. A szüksé- lal, a 

.gesnél-kisebb mértékben nő- igyekszik elkerülni az át-
Vekedett a cipőjavítás, a la- alakítások végzését, szíve-
katosipari, az építőipari, sebben készít új kályhákat, 
a bőrruházati javító- A magánkisiparosok és leg-
szolgáltató tevékenység és főképpen a kontárok kapva 
a lakáskarbantartás. Tu- kapnak a lehetőségeken és 
dott dolog, hogy a kisipari j,helyettesítik" az állami 
szövetkezetek — melyekre a vagy szpvetkezeti ipar mun-
javító és szolgáltató munka káját. A kontárok elleni 

konfekcióstól, jelentősen ja- 4á®át. U í T v e z j , a , E á 5 z d ó b „ a z a r 

helyén épülő lakóház föld-
szintjén. A tanácsi ipar az 
Oskola utcában férfi és női 
fodrász és kozmetikai üzle-
tet, a Tarjántelepen, a Bécsi 
körút és a Petőfi sugárút 
sarkán, a József Attila su-
gárúton és a László bazár 

, . . . , , helyén Patyolat-fiókot ren-cserepkalyhás ktsz d e z b m i u t 4 n 1 9 6 8 . b a n e l _ 
a l l / omi l« i o t %
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keszul az uj Patyolat üzem. 
A szövetkezeti ipar a tar-
jántelepi szolgáltatóházba 
1970-re motorkerékpár és 
gépkocsijavító, fodrász, mér-
ték szerinti szabó és órás 
műhelyt telepít. A Cserzy 
Mihály utcában autószervizt, javarésze hárul — elsősor- küzdelmet nehezíti az elle-

ban az árutermelésben érde- nük lefolytatott eljárások 3 Bécsi körúton fodrászatot 
keltek, s ezért egy s néme- enyhesége is. tervez nyitni. 

Hatékonyabbá teszik a vegyszeres 
növényvédelmet A megyei tanács 

vb ülése 

Akad mezőgazdasági 
nagyüzem a megyében, 
amelyik holdanként 2 mé-

termázsa lucernamagot ter-
melt — így például a szék-
kutasi termelőszövetkezet 
300 kataszteri holdon. Köz-
tudott, hogy a zöldség- és 
gyümölcstermésben kiváló 
adottságokkal rendelkező 
Csongrád megye a jelenle-
gi mennyiségnél jóval töb-
bet exportálhatna, ha a ter-
meivények nagyobb része 
felelne meg a minőségi kö-

hogy a mezőgazdasági üze-
mek évenkénti 16—20 mil-
l ió forint növényvédelmi 
költségével szemben még 
mindig több mint 200 mil-
lió forint minden évben a 
kártevők, károkozók miatt 
keletkezett termelési vesz-
teség. 

Mindezek alapján, s a nö-
vényvédelem fontosságát te-
kintve a megyei tanács vég-

vetelményeknek. De azt is rehajtó bizottsága utasította 

(Somogyiné felv.) 

( I _ _ c _ _ „ _ _ _ A Hasznos új típusú mezőgazdasági szerkezet készítésével 
5 7 ® S Z C l K c Z e i f o g l a l k o z n a k 3 szegedi 600-as Móra Ferenc Szakmun-

kásképző Intézet tanulói. A Vihar elnevezésű vad riasztó automatikusan működik, be-
épített karbid- és víztartálya segítségével időnként robbanásszerű hangot hallat, ez-
zel elriasztja a növényeket rágcsáló vadakat. Az intézet I. éves géplakatos-tanulói 
Balogh István szakoktató vezetésével 65 darab vadriasztó gépet készítenek idén az 
AGROKER-nek. 

Képünkön balról jobbra: Balogh István oktató, Sándor György, Vass Gábor és 
Zelei József tanulók munka közben-

el lehet mondani, hogy pél-
dául őszaibarackból, almá-
ból, más gyümölcsökből a 
megye városainak piacaira 
több, s így olcsóbb áru ke-
rülhetne, ha az üzemek és 
a háztáji kertészetek na-
gyobb termésátlagot tudná-
nak elérni. 

Azért szükséges erről 
szólni, mert a Csongrád 
•megyei tanács végrehajtó 
bizottsága tegnapi ülésén 
megyei szakemberek részvé-
telével a fentiekhez hason-
ló példák alapján és alapos 
vita után határozatokat ho-
zott a növényvédelem érde-
kében teendő intézkedések-
ről. 

Csongrád megyében az 
utóbbi években vitathatat-
lan eredményeket értek el a 
szervezett növényvédelem-
ben. 1963-ban 140 ezer hold-
nyi területen alkalmaztak 
vegyszeres védekezést, ma 
már ez a terület meghalad-
ja a 300 ezer kataszteri 
holdat. Ez azonban még 
mindig csak egyharmada a 
védelemre szoruló összterü-
letnek. Éppen ezért van az, 

a megyei mezőgazdasági es 
élelmezésügyi osztályt, hogy 
a MÉSZÖV segítségével 
vizsgálja meg, a háztáji és 

szórványgyümölcs ősökben 
hogyan lehet — esetleg 
községenként szervezett bri-
gádokkal — hatékonyabbá 
tenni a védekezést. Utasítot-
ta a kereskedelmi osztályt, 
hogy a kereskedelmi hálózat 
fejlesztése során mielőbb 
tegye lehetővé — főleg a 
gyümölcstermelő közpon-
tokban — olyan üzletek lé-
tesítését, amelyekben nö-
vényvédő szereket, kisgépe-
ket, berendezéseket árusíta-
nak és szaktanáccsal is szol-
gálnak. Határozatot hozott a 
végrehajtó bizottság arra, 
hogy 1970-ig a megyében 
300—350 növényvédő szak-
munkást képezzenek. A 
megyei tanács végrehajtó bi-
zottsága ezeken kívül fel-
terjesztéssel él a felettes 
szervekhez, hogy az ellen-
őrzést végző megyei növény-
védő állomás a feltételek 
ellenére mulasztást elkövető-
ket felelősségre vonhassa 
illetve megbírságolhassa. 


