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CS u i e t n a m i h a b o r w e l í e n 

Véres tüntetés az USA 
§ú nde nt h ffv atség a e/Ott 

Magyar 
küidöttség 

a Szovjetunióban 
A Szovjetunió kormányá-

nak meghívására hétfőn 
magyar küldöttég utazott a 
Szovjetunióba, hogy megis-
merkedjék a kutató intézetek 
munkájával, a kutatások ter-
vezésének és szervezésének 
módszereivel, és tárgyaljon a 
magyar—szovjet műszaki 
tudományos együttműködés 
továbbfejlesztéséről. 

A küldöttséget dr. Ajtai 
Miklós, a Minisztertanács 
elnökhelyettese vezeti. Tag-
jai: Kiss Árpád miniszter, 
az Országos Műszaki Fejlesz-
tési Bizottság elnöke, Kónya 
Albert, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia főtitkár-
helyettese és Halay Tibor, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának munkatársa. Bú-
csúztatásukra a Ferihegyi re-
pülőtéren megjelent dr. Ko-
rom Mihály igazságúgymi-
niszter és Erdélyi Károly 
külügyminiszter-helyettes, ott 
volt a búcsúztatásnál F. J. 
Tyitov, a Szovjetunió buda-
pesti nagykövete. (MTI) 

Somogyi Káro lyné felvétele 

Az RD—24-es olajkútnál. A kép baloldalán dr. Tímár 
Mátyás miniszterelnök-helyettes, jobbra Hingl József 

üzemegy ség-vezető 

Telefoto — MTI Külföldi Képszolgálat 

A kivezényelt rendőrök közeiharcot vívnak a tüntetőkkel a londoni amerikai nagy-
követség előtt 

A vietnami háború ellen 
rendezett vasárnapi londoni 
tüntetés a gyalogos- és lo-
vasrendőrök ezreivel vívott 
egvórás véres küzdelemmé 
fajult. A békés tüntetők vé-
geláthatatlan menete az Ox-
ford Street nevő főútvonal 
felől hömpölygött az ame-
rikai nagykövetség épülete 
felé. Az örvénylő, színpom-
pás látványt nyújtó sokaság 
feje fölött kibomlottak a 
Dél-vietnami Nemzeti Fel-
szabadítási Front zászlói. A 
felvonulók rohamot indí-
tottak a rendőrkordon ellen, 
s több helyen sikerült is át-
törniük a sorfalat. A sokez-
res tömegből néhány szá-
zan, ha nem ls az épülethez, 
de a tér nagyrészét kitöltő 
tágas kertbe bejutottak. A 
kertbe jutott, körülbelül 
1500 fiatal ellen szabályos 
huszárrohamot intéztek a 
lovasrendőrök. Repültek a 
rendőrsisakok, a tüntetők 
feliratos táblákat, a Ho Si 
Minh-képeket és a zászlóru-
dakat használták fegyver-
k é n t A körülbelül 160 sebesült 
fele így a rendőrök közül 
került ki. 

Közben a Trafalgar-téri 
nagygyűlésen felolvasták 
Bertrand Russelnak, a nagy 
filozófusnak és a nemzetközi 
békemozgalom neves alak-
jának üzenetét, amelyben 
Anglia nagy öregje kijelenti: 
„Nem emlékszem, hogy lát-
tam-e életemben olyan kor-
mányt, amely iránt a brit 
nép ekkora megvetést tanú-
sított volna". A nagygyűlé-
sen felszólalt Vanessa Redg-
rave, a világhírű angol szí-
nésznő is, aki többek között 
Mastroianni, Resnais és An-
tonioni üdvözlő táviratát ol-
vasta fel. A tüntetők itt el-
égettek egy amerikai zász-
lót, öt amerikai fiatalember 
pedig az emelvényen lob-
bantotta lángra katonai be-
hívóját. 

Az amerikai nagykövetség 
előtt egy óráig dúló csata 

során sok rendőrt lerángat-
tak lováról, sőt, egy-két lo-
vat is elbuktattak, A szün-
telenül robbanó, egyébként ár-
talmatlan petárdáktól meg-
riadtak a rendőrlovak. A 
modern épület húsz ablakát 
betörték. Kő hiányában a 
fiatalok a park gyepszőnye-
gét tépték fel és rögökkel 

dobálták a rendőröket, akik 
élve túlerejükkel, ütlegelni 
és rugdalni kezdték a tün-
tetőket. 

Véresfejű fiatalokat tusz-
koltak a rabmobilokba es a 
mentőautókba, 300 tüntetőt 
vettek őrizetbe, akik közül 
a héten 220-at bíróság elé 
állítanak. 

Gyalogsági támadás 
Khe Sanh körül 

Az immár 57. napja szű-
külő ostromgyűrűbe zárt Khe 
Sanh-i amerikai katonákra 
egyre nehezebb napok jár-
nak — jelenti a francia hír-
ügynökség tudósítója. Vasár-
nap a kora hajnali órákban 
a támaszponttól 15 kilomé-
ternyi távolságból kilőtt lö-
vedékek megsemmisítettek 
egy hadianyagraktárat, sú-
lyosan megrongálták a ra-
dar-rendszert 

A dél-vietnami felszabadí-
tó hadsereg egységei hétfőn 
a kora reggeli órákban — 
ezúttal tüzérségi előkészítés 
nélkül — gyalogsági táma-
dást intéztek a Khe Sanh-i 
támaszpont ellen. Mint a 
saigoni amerikai parancs-
nokság közölte, a szabadság-
harcosok a táborba behatol-
ni nem tudtak, s egy és ne-

gyedórás harc után délkeleti 
irányba visszahúzódtak. A 
partizánok harci tevékeny-
ségének fő színhelye ezenkí-
vül a központi fennsík volt, 
ahol az amerikai ejtőernyő-
sök két izben is harcba ke-
veredtek a szabadságharco-
sokkal. Kontumtól húsz kilo-
méternyire északnyugatra. 

A felszabadító hadsereg 
tüzérsége a deltavidéken lőt-
te Dong Ha és Can Tho dél-
vietnami támaszpontokat. 
Hétfőre virradó éjjel a 4. 
számú útvonalon fekvő Long 
Thanh-i hidat felrobbantot-
ták Saigontól körülbelül 200 
kilométernyire délnyugatra. 
A híd 80 százalékban el-
pusztult és a közlekedés a 
fővárost utánpótlással ellátó 
útvonalon megszakadt. 

Villamosítás 
Két és fél hónapja avat-

ták ünnepélyesen a Záhony 
—Hegyeshalom közti kelet-
nyugati vasút villamosított 
fővonalát és a MÁV már a 
következő villamosítási fel-
adattal: a Budapest—Cegléd 
—Szajol vonal felső vezeté-
kének építésével foglalko-
zik. 

A munka első ütemében 
már ez év közepéig elkészül 
a felső vezeték Vecsés és 
Alberti rsa között, az év 
végéig pedig Budapesttől 
egészen Ceglédig. 

Tegnap, hétfőn kétnapos 
látogatásra Szegedre érke-
zett dr. Tímár Mátyás, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a forradalmi 
munkás-paraszt kormány el-
nökhelyettese, a Gazdasági 
Bizottság elnöke. Dr. Lőrincz 
Imre nehézipari miniszter-
helyettes társaságában a 
délelőtti órákban felkereste 
a megyei pártbizottságot, 
ahol Győri Imre, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag-
ja, a megyei pártbizottság 
első titkára, dr. Komócsin 
Mihály, a megyei pártbi-
zottság titkára. dr. Biczó 
György, a Szeged m. j. vá-
rosi tanács vb elnöke, Ko-
vács Imre, a Csongrád me-
gyei tanács vb elnökhelyet-
tese fogadták. 

Ezután a megyei tanácshá-
zán az olajipar vezetői tá-
jékoztatták az ország és a 
Szeged környéki szénhidro-
gén-kutatások jelenlegi hely-
zetéről. Bese Vilmosnak, az 
Országos Kőolaj- és Gázipa-
ri Tröszt vezérigazgatójá-
nak bevezetője után dr. 
Dank Viktor vezérigazgató-
helyettes a szénhidrogén-
kutatás lehetőségeiről és 
távlatairól, dr. Bán Ákos 

vezérigazgató-helyettes a 
szénhidrogén-készletek gyors 
felhasználása érdekében 
szükséges beruházásokról, 
dr. Bándi József vezérigaz-
gató-helyettes a szénhidro-
gén kitermelésével és érté-
kesitésével kapcsolatos köz-
gazdasági kérdésekről tar-
tott tájékoztatót 

A miniszterelnök-helyet-
tes ellátogatott a Szeged 
környéki olaj mezőre is, ahol 
felkereste az algyői II. szá-
mú tankállomást, az RD— 
24-es fúróberendezést, vala-
mint az algyői lefejtőállo-
mást, melyeknél Jurátovics 
Aladár, az olajkitermelő 
vállalat szegedi üzemegysé-
gének, valamint Hingl Jó-
zsef, a kőolajfúrási üzem 
szegedi üzemegységének ve-
zetői kalauzolták. 

Délután a Szeged városi 
pártbizottság Kálvin téri szók-
házában aktívaértekezleten 
gyűltek össze Szeged gaz-
dasági vezetői. Győri Imre 
bsvezetője után dr. Tímár 
Mátyás miniszterelnök-he-
lyzttes időszerű gazdaságpo-
litikai kérdésekről tartott 
előadást. (Az előadást la-
punk 3. oldalán ismertetjük.) 

Vietnamnak 
Szegeden a harcoló és 

vérző vietnami nép megse-
gítéséért egyre szélesebb 
körben bontakoznak ki ú j 
kezdeményezések. A Ken-
derfonó- és Szövőipari Vál-
lalat újszegedi központi 
gyárában 414 munkás és 
munkásnő vasárnap is ott 
állt a gépek mellett, hogy 
az így összegyűlt forintok-
kal a „szolidaritás Vietnam-
mal" csekkszámlát gazda-
gítsák. 

A szocialista brigádok 

lakások 
A szegedi Űj Élet Termelő-
szövetkezet központi major-
jának szép színfoltjai az ú j 
szolgálati lakások, amelyek-
ben főleg állattenyésztők ju-
tottak kétszobás, kényelmes 
otthonhoz. Fgy házban Lét 

lakás van. 

lelkes kezdeményezésére jött 
létre ez a vietnami műszak, 
s a kezdeményezők dicsé-
retére szolgálnak az elért 
eredmények is. A vetülék-
csévélő üzemrész Asztalos 
János szocialista brigádja 
125 százalékos kiváló telje-
sítményt ért el. Nem sokkal 
maradt le tőlük a Gagarin 
szocialista brigád, amely a 
tisztító üzemrészben 22 szá-
zalékkal teljesítette túl az 
előírt normát. Szép ered-
ményt mondhat magáénak a 
cérnázó Bikovszkij szocia-
lista munkacsapata is. 
Végeredményben mintegy 
45 ezer forint gyűlt össze 
áldozatos és szorgalmas 
munkából a vietnami nép 
megsegítésére. 

A vállalat kenderfonógyá-
rában — mint lapunk va-
sárnapi számában erről be-
számoltunk — szombaton éj-
szakai műszakot tartott kö-
zel 600 dolgozó. A bért 
ugyancsak a szolidaritási 
alapnak ajánlották fel. Ez 
az összeg mintegy 50 ezer 
forintot tesz ki a kenderfo-
nöban. 

A Szeged-belvárosi l-es 
pártalapszervezet nőtaná-
csa a pártalapszervezet 
székházának nagytermében 
vacsorát rendezett. Ennek 
bevételét, 500 forintot a vi-
etnami szolidaritási csekk-
számlára fizetik be. 

Hazaszállítják 
Frankéi Leo 

hamvait 
Hétfőn délelőtt a párizsi 

Pere Lachaise-temetőben 
exhumálták Frankéi Leó-
nak, a párizsi kommün 
egykor: munkaügyi minisz-
terének, a magyarországi 
munkásmozgalmak egyik 
megalapítójának holttestét. 
Az exhumálásnál megje-
lentek a párizsi városi ta-
nács képviselői, valamint 
Valkó Márton, hazánk pá-
rizsi nagykövete. Frankéi 
Leo maradványait elham-
vasztás után haza szállítják 
Budapestre és a magyar 
munkásmozgalom nagy ha-
lottai között helyezik örök 
nyugovóra. Frankéi Leo sír-
emléke a párizsi Pere La-
chaise-temetőben eddigi he-
lyén továbbra is megmarad. 

A párizsi kommün 97. év-
fordulója alkalmából a 
Pravda párizsi tudósítója 
cikkében idézi azt a nyilat-
kozatot, amelyet ebből az 
alkalomból kapott Raymond 
Guyot-tól a Francia Kom-
munista Párt Politikai Bi-
zottsága tagjától. Guyot 
megállapítja, hogy a párizsi 
kommün Franciaország tör-
ténelmének legdicsőségesebb 
napjai közé tartozik. Ennek 
jegyében harcolt a Francia 
Kommunista Párt, hogy tel-
jesítse a haza iránti és 
nemzetközi kötelességét. 


