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Amerikai szenátorok 
a vietnami háború 

ellen 
Csaknem hét é rán á t vi- sította vissza a WHögymi-

58. évfolyam, fii. stám 

Üzemeket 
telepítenek 
vidékre 

A következő években mint-
egy 70—30 budapesti üzem 
vidékre telepítését tervezik. 
A második ötéves terv ide-
jén több mint 30 üzem ke-
rült el a fővárosból. A la-
kosság egészségét, nyugal-
mát háborgató, illetve a la-
kásépítkezéseket hátrál tató 
üzemek közül 70 szűnt meg 
úgy, hogy munká já t rész-
ben vagv egészben más 
üzem vette á t Tavaly tíz 
üzem települt vidékre. 

Az idén 20, elsősorban ci-
pőipari, bútoripari és vas-
ipari ü*em kitelepítése vár-
ható. Több üzem költözik 
iparilag elmaradott terüle-
tekre, Szabolcs és Bács me-
gvébe. Nemrég avat ták fel 
Celldömölkön a Kereskedel-
mi, Asztalos- és Lakatosipari 
G ' á r a t , s ezzel lehetővé vá-
lik a vállalat több fővárosi 
telepének megszüntetése. 
M í g az idén befejeződik a 
Csavaiár; gy' r Nagvtcmrlom 
utcai üzemének kitelepítése. 

Vidékre kerül majd )ó né-
hány Budapesten maradó és 
fejlődő gyár egy-egy része is. 
A tei-v szerint a vidéki cent-
rumok környékén elsősorban 
olyan üzemeket hoznak lét-
re, amelyek főként női mun-
kaerőket alkalmazhatnak. 

Az állam a jövőben is 
Jelen'ős összeget — több 
száz millió forintot — fordít 
a Budaoestről vidékre tele-
pített vállalatok, üzemek tá-
mogatására. 

Ara: 70 fillér Szerda. 1968. március 13. 

Szovlet - francSa 
űrkísérlet 

Ü j szovjet—francia kísér-
letek kezdődtek a kozmikus 
térség tanulmányozására. 
Moszkvai és párizsi fiziku-
sok hasonló jellegű megfi-
gyeléseket végeznek egymás-
tól 15 ezer kilométer távol-
ságban levő obszervatóriu-
mokban. 

K ö i A L . 

szélház 
é p ü l 

Szeged harmadik ötéves 
tervében szerepel az ú j köz-
egészségügyi és járványügyi 
állomás építése. A tanács 
koordinációs bizottságának 
döntése szerint az állomás 
székházát a Dugonics tér és 
a Dáni utca sarkán építik 
fel. 

A tanács végrehajtő bi-
zottságának tegnapi ülése 
úgy határozott, hogy a K ö -
JÁL-székház beruházásának 
programját jóváhagyja. Ezek 
szerint az építkezés 1969 első 
negyedévében kezdődik meg 
és 1970 harmadik negyed-
évében ér véget. Kivitelezője 
a Csongrád megyei Építőipa-
ri Vállalat. A Szegedi Terve-
ző Vállalatnál most készítik 
a műszaki terveket. Az el-
képzelés szerint az épület 
Dugonics tér felőli oldalán 
helyezik el a laboratóriumo-
kat. A szobák válaszfalai át-
helyezhetők lesznek. A mint-
egy 13,9 millió forintos re-
gi áron tervezett építkezés 
lebonyolítását az újonnan 
alakult Beruházási Vállalat 
yégzü 

Tó a Tiszából 
A Tisza 2. vízlépcső haszna 

400 millió köbméter tartalék víz 
A Mezőgazdasági és Élel-

mezésügyi Minisztériumban 
kedden sajtótájékoztatóin is-
mertették a kiskörei (Tisza 
2.) vízlépcső mezőgazdasági 
hasznosításának előkészüle-
teit. Szabó Lajos, a MÉM 
Tiszavidék mezőgazdasági 
fejlesztési i rodájának igaz-
gatója többek között el-
mondta, hogv a Gazdasági 
Bizottság 1964 szeptembe-
rében a kiskörei vízlépcső 
és öntözőrendszerei megva-
lósításáról hozott határozat 

a lapján a Tiszántúl hat me-
gyéjét érintő komplex me-
zőgazdaságfejlesztési munká-
kat kezdtek, amelyek 1,5 
millió holdnyi területen be-
lül 520—540 ezer hcld ön-
tözésére teremtenek jó le-
hetőséget. Az öntözőrend-
szert 1985-ig három építési 
ütemben alakít ják ki. Az 
első ütemben 1975-ig elké-
szül a vízlépcső, a víztáro-
zó, valamint a főcsatornák 
18—18 kilométeres kezdeti 
szakasza, s így 120—150 ezer 

Űj tartalom, új célok 
a versenymozgalomban 

A gazdaság! reform beve-
zetése óta mindössze két hó-
nap telt el, de máris kide-
rül t : a gyárak nem töreked-
nek a feltétlen, értelmetlen 
túltermelésre. Inkább az 
igények szabják meg a fel-
adatokat, s az ú j mechaniz-
mus ú j követelmények elé 
állította a munkaversenyt is. 
Szegeden több ipari üzem-
ben ennek megfelelően a 
megváltozott célokért dol-
goznak a munkáskollektívák. 

k o n z e r v g y á r : 

Já minőség 
a Szegedi Konzervgyár ki-

tűnő eredményt ér t el ta-
valy, hiszen 80 millió forint 
értékű túlteljesítéssel zárta 
az évet. Kihasználta a ter-
més adta lehetőségeket A 
gyár elsőrendű célja az idén 
a minőség javítása let t : ha 
jó h í rnevé t vevőit meg 
aka r j a őrizni a piacon, ki-
tűnő konzerveket kell készí-
tenie. A dolgozók alkalmaz-
kodnak a megváltozott kö-
vetelményekhez: a munkás-
kollektíva legfontosabb cél-
ja szintén a minőség javí-
tása, a gazdaságosság l e t t ez 
egyben a vevők érdekeit is 
szolgálja. Elsőként a gyü-
mölcsüzem Vosztok-, Tye-
reskova-, Lenin-brigádjai je-
lentkeztek ú j vállalásaikkal. 
Többek között azt a jánlot-
ták fel, hogy az eddigieknél 
is szigorúbban be tar t ják a 
technológiai előírásokat, fi-
gyelmesebb munkával több 
első osztályú terméket ké-
szítenek. Takarékoskodnak 
az alapanyaggal és 100 órá-
nyi társadalmi munkával 
csinosítják környezetüket se-
gítik az üzemi bölcsődét 

FÉMFELDOLGOZÓ: 

sége van az üzemnek, így az 
év eleji munkafelajánlások-
ban elsősorban a gyárépítés 
kapott he lye t A lakatosok, 
szerelők — de az irodai ad-
minisztrátorok is — érzik, 
szükségük van támogatásuk-
ra. Lehetőségeikhez mérten 
valamennyien részt vesznek 
az építkezésben. Így például 
március 17-én és 24-én. va-
sárnap az ú j telepen terü-
letrendezést ha j tanak végre, 
csinosítják a gyár környé-
k é t A cél az, hogy a ter-
vezett határidőre, a máso-
dik félév végére megkezdőd-
hessen az átköltözés. 

CIPŐGYÁR: 

44 órás munkabelek 
A cipőgyár rövidített mű-

szakokban dolgozik az idén. 
Észrevehetően fokozódott a 
követelmény valamennyi 
munkással szemben, hiszen a 
tavalyinál rövidebb idő alatt 
kell ugyanolyan, vagy na-
gyobb termelési feladatokat 
megoldani. Nemrég tartották 
a termelési tanácskozásokat 
a gyárban: a tűző 16-os mű-
szak kezdeményezésére vala-
mennyi üzemrész a fokozott 
követelmények teljesítése ér -
dekében elhatározta, ver-
senyt indítanak a „Szocia-
lista üzem" cím elnyerésé-
é r t A versenyfeltételekben a 
jó minőségű m u n k á t a gaz-
daságosságot a technológiai 
utasítások betartását sorol-
ták az első helyre. De a bri-
gádok azt is vállalták, hogy 
az eddigieknél fokozottabban 
vigyáznak gépeikre, a közé-
jük került ú j dolgozóknak 
segítséget nyúj tanak a szak-
ma elsajátításához. 

m. l 

hold kapcsolható majd be 
az öntözőhálózatba. r>. to-
vábbiak során évente körül-
belül 40 000 holddal bővítik 
az öntözött területeket. 

A vízlépcső megépítése a 
mezőgazdaság fejlesztésén 
kívül lehetővé teszi évi átlag-
ban 116 millió kilowattóra vil-
lamosenergia termelését, to-
vábbá Kisköre és Tiszalök 
között 120 kilométer hosz-
szús-'gban a Tisza biztonsá-
gos hajózását, az ár - és bel-
vízvédelmi biztonság növe-
lését, a folyó szabályozását, 
vízigényes ipar telepítését, 
valamint 127 négyzetkilomé-
ter felületű — a Balaton 
egvötödénok megfelelő — 
mesterséges tó létrehozásá-
val az egészségügyi, a sport-
és az üdülési lehetőségek 
fejlesztését. 

A táiékoztató után Szász-
helyi Pál. az Országos Víz-
ügyi Hivatal vezetőhelyette-
se az újságírók kérdéseire 
adott válaszai során el-
mondta, hogy a kiskörei 
vízlépcsőt elsősorban azért 
kell létrehozni, mivel a 
legmelegebb nyári hónapok-
ban a Tisza alsó sza'mszán 
másodpercenként 70—80 
köbméter vízhiány mutatko-
zik. A tározó gondolatát az 
adta, hogy a tavaszi árhul-
lám ezt a területet rend-
szerint elönti, s a hul lám-
tér felduzzasztásával kitűnő 
lehetőséget nyernek a nyári 
vízkészlet biztonságos pót-
tására. A tervek szerint a 
fejlesztés első szakaszában 
18—40 millió, távlatban ke-
reken 400 millió köbméter-
nyi víz tározható a kijelölt 
127 négyzetkilométernyi te-
rületen. A tározó és a víz-
lépcső kiépítéséhez 21300 
holdnyi területet kell majd 
igénybe venni, amelyből 
16 000 hold mezőgazdasági 
terület. A kisaját í tás alá 
kerülő területek birtoklásait 
megfelelően kártalanít ják, s 
gondoskodnak a kieső gaz-
dálkodási kapacitások pót-
lásáról. (MTI) 

tatkozott hétfőn az amerikai 
szenátus külügyi bizottsága 
a vietnami háborúról. A vi-
tában a kormány álláspont-
já t Rusk külügyminiszter 
képviselte. 

A hétfői második ülésen. 
amely magyar idő szerint a 
késő éjszakai órákig húzó-
dott el, Albert Gore. Frank 
Church. Claiborne P e l l J . 
William Fulbright és több 
más törvényhozó felvilágosí-
tást követelt a külügyminisz-
tertől a kormányzat ú j a b b 
eszátalációs terveiről. Rusk 
azonban nem volt ha j landó 
nyilakozni erről és többször 
is megismételte, hogy „John-
son elnök még semmiféle 
döntést sem hozott". Was-
hingtonban úgv tudják, hogy 
a Pentagon 206 ezer főnyi 
erősítés kiküldését javasolja. 

Kedden folytatódott az 
amerikai szenátus külügyi 
bizottságának vietnami vi-
tája. Már az ülés elején éles 
összecsapásra került sor Ful-
bright és Rusk között. Ful-
bright figyelmeztetett arra. 
hogy a kormány gyakorlati-
lag felhatalmazás nélkül, 
nagyszabású és katasztrofá-
lis következményekkel fe-
nyegető háborút folytat Vi-
etnamban. A szenátor leszö-
gezte: Rusk tanúvallomása 
nem nvújtot t tájékoztatást 
és ebből arra tehet követ-
keztetni, hogy a kormány 
nem haj landó a választott 
törvényhozókat az alkot-
mánynak megfelelően be-
vonni a döntésekbe. 

Rusk azzal érvelt, hogy 
Johnson elnök nem köteles 
az ilyen tájékoztatásra, „az 
elnöknek mint főparancs-
noknak. joga van katonai 
döntésekre" — ezzel igyeke-
zett kitérni a válasz elől 
Fulbright éles szavakkal uta-

niszter érvelését „Ma már1 

nem bízunk meg úgy a kor-
mány szavában, mint 1964-
ben tet tük" — mondotta. 

Még olyan szenátorok is, 
akik általában támogatják t 
kormány háborús tervelt, 
ezúttal bíráló hangot ütöttek 
meg. A bizottság tagjainak 
többsége nyíltan a vietnami 
háború ellen foglalt állást: a 
vietnami háborút mindössze 
négyen támogatták nyíltan. 

Beszámoló 
az ENSZ-nek 

A genfi leszerelési értekez-
let keddi ülésén Alekszej 
Roscsin, a szovjet küldött-
ség vezetője, az értekezlet 
társelnöke válaszolt a kü-
lönböző országok, köztük az 
EAK képviselői részéről fel-
tett kérdésekre. A szovjet 
delegátus többek között 
hangsOlyozla. hogy „több 
mint tízéves fennállása alat t 
a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség, amely az egyez-
mény végrehajtásának ellen-
őrzését végzi majd, gazdag 
tapasztalatokat gyújtott a 
garanciák alkalmazása te-
rén". Az ügynökség garan-
ciái jelenleg 29 országra és 
65 atomreaktorra ter jednek 
ki. 

A leszerelési értekezlet két 
társelnöke, a Szovjetunió és 
az Egyesült Államok képvi-
selője nyolc pontból álló 
beszámolót dolgozott ki, 
amennyiben a beszámolót a 
leszerelési bizottság elfo-
gadja. azt az ENSZ közgyű-. 
lése elé terjesztik. 

Fokozódó aranyláz 
Kedden délelőtt a zürichi, 

a londoni és a római piaco-
kon az aranyvásárlások 
megközelítették a múlt heti 
magas szintet. Angol pénz-
ügyi szakértők becslése sze-
rint az aranyűzérek már 
több arannyal rendelkeznek, 
mint a nemzetközi arany-
alapban még részt vevő hét 
ország együttesen. 

Párizsban az aranyláz kö-
vetkeztében kedden az idei 
legnagyobb értéket érte el az 
aranyeladás. Az NSZK szö-
vetségi bankja kedden fél 
százalékkal növelte az a rany 
beváltási árfolyamát, hogy 

Közös gyárépítés 
A Szegedi Fémfeldolgozó 

és Finommechanikai Válla-
lat a félév közepén ú j telep-
helyre költözik. Az üzem jó-
részt saját erejéből építi ú j 
üzemházát, tavaly mintegy 6 
ezer társadalmi munkaórá-
val ebben segítkeztek a fém-
feldolgozó munkásai is. A 
mindennapi feladatok meg-
oldása mellett erre a segít-
ségre az idén is nagy szük-

Több műtrágya 
A Tiszai Vegyikombinát 

nitrogén műtrágyagyárának 
90 százalékos bővítése során 
elkészült a hígsavüzem ötö-
dik és hatodik savgyártó 
egysége. Ezeket a hónap vé-
géig bekötik a technológiai 
rendszerbe. így áprilistól 
kezdve a jelenlegi napi 700 
tonna helyett 900 tonna nagy 
hatóanyagú nitrogén műtrá-
gyát termelnek. 

gátolja külföldi tőkék speku-
lációs célból történő be-
áramlását. 

Az amerikai pénzügymi-
nisztérium kedden bejelen-
tette, hogy ú jabb 450 mil-
lió dollár értékű aranyat 
szabadítanak fel beváltási 
célokra. 

A iemeni erök 
győzelme 

Á jemeni köztársasági 
erők szétzúzták a zsoldoso-
kat és diverzánsokat aa or-
szág északi és északnyugati 
területein, megtisztították a 
Szanaa felé vezető utakat , 
nagy mennyiségű ellenséges 
fegyvert és felszerelést zsák-
mányolták — jelenti gyors-
hírben a MENA hírügynök-: 
ség. 

Mauritius 
független 

re le lo to — MTI Külföldi Képszolgálat 

Rhodesia: a Salisbury-5 börtönben, világméretű tilta-
kozás ellenére, márius 11-én a rhodesiai partizánmozga-
lom további két tagját akaszt itták fel. Képünkön: a 
kivégzettek hozzátartozói a börtön épülete előtt. 

Az Indiai-óceánban fekvő 
parányi Mauritius kedden 
elnyerte függetlenségét. A 
kis ország „Francia-sziget'1 

néven 1715— 1814-ig francia 
gyarmat volt és a napóleoni 
háborúk után került az a n -
golok kezébe. 

A gyarmati rendszer fel-
számolásának kérdéseivel 
foglalkozó ENSZ-bizottság 
hétfőn késő esti ülésén üd-
vözölte Maurit ius független-
ségét 

A brit nemzetközösségi 
hivatalhoz közelálló forrá-
sok szerint Nagy-Britannia 
és Mauritius közös védelmi 
szerződést írt alá. amelynek 
értelmében bizonyos számú 
angol katona továbbra is 
ott marad a függetlenné vált 
szigeten. A szerződés hat 
évre szóL 

t 
A 


