Brezsnyev
fogadta Riadót
0 Moszkva (TASZSZ)
Leonyid
Brezsnyev, a z
SZKP Központi Bizottságának főtitkára pénteken fogadta Mahmud Riadót, a z
Egyesült Arab Köztársaság
külügyminiszterét, aki h i vatalos látogatáson tartózkodik Moszkvában. Brezsnyev
és Riad a megbeszélésen
nemzetközi kérdésekkel, köztük a közel-keleti helyzettel, valamint a Szovjetunió
és az EAK kétoldalú kapcsolataival foglalkozott.
A meleg, szívélyes légkörű tárgyaláson részt vett
Gromiko szovjet külügyminiszter is.

fl felkelők
itezében

a hatalom
9 Freetown (AFP)
A freetown-i rádió —
amely a Sierra Leone-i katonai államcsíny
nyomán
csütörtökön szinte egész nap
hallgatott — csütörtökön este bejelentette, hogy a felkelők, akik megmozdulásukat korrupcióellenes mozgalomnak nevezik, 14 tagú tanácsot alakítottak az ország
közigazgatási
ügyeinek intézésére. A tanács vezetőjévé Patrick Gordon tiszthelyettest nevezték ki.
A Sierra Leone-i fővárosból érkezett hirek azt mutatják, hogy a
csütörtöki
puccs végrehajtói szilárdan
kézben tartják a helyzetet.
A fővárosban nyugalom van.
A csütörtöki eseményeknek két halálos és hat sebesült áldozata van. A korábbi rendszer negyven tisztviselőjét tartóztatták le. A fővárosban még
érvényben
van az estétől reggelig tartó
kijárási tilalom.

lagos—Enugu
találkozó lesz?
0
Enugu—Lagos (AFP,
Reuter)
A biafrai hadügyminisztérium csütörtökön rendkívüli közleményben adta hírül, hogy a szakadár köztársaság egyik katonai alakulata átlépte a Niger folyót
és elfoglalta a
stratégiai
fontosságú Asabát, valamint
három másik várost és ez
idő szerint Agbort fenyegeti.
Ez utóbbi helység körül heves harcok dúlnak.
A nigériai szövetségi kormány csütörtökön
délután
Lagosban bejelentette, k é szen áll arra, hogy találkozzék Biafra képviselőivel és
feltételek nélkül előzetes tárgyalásokat kezdjenek. Néhány órával később biafrai
részről is bejelentették, hogy
készen állnak a feltételek
nélküli
béketárgyalások
megkezdésére, 48 órán belül.

II támadókat
visszaverték
0 Amman (AFP)
Ammanban bejelentették,
hogy izraeli járőrök a péntekre virradó éjszaka két
ízben megkísérelték a behatolást a Jordán folyó k e leti partján levő jordániai
állásokba.
A támadókat
visszaverték. Az izraeli tüzérség akcióba lépett, hogy
fedezze az
izraeli járőrök
Visszavonulását,

Amerikai manőverek
# Hanoi (MTI)
A VDK fővárosának jólértesült
politikai
köreiben
hangsúlyozzák,
hogy a z
Egyesült Államok
által az
előzetes megbeszélések színhelyéül javasolt városok közül a VDK
számára egyik
sem nyújtja még megközelítőleg sem azokat az előnyöket, mint
amelyekkel a z
amerikaiak rendelkeznének e
városokban, s éppen ezért e
javaslatokat Hanoiban úgy
tekintik, mint újabb bizonyítékát az amerikaiak időhúzás! taktikájának.
Az amerikaiak által legújabban javasolt tíz város
közül csak az újzélandi Wellingtonban van a VDK-nak
konzulátusa,
sehol másutt,
semmilyen képviselettel nem
rendelkezik. Ezen túlmenően
a javasolt országok
között
NATO és SEATO tagállamok
vannak és olyanok is, amelyek aktívan résztvesznek a
VDK ellen folyó agresszióban, vagy annak támogatásában. Az amerikai javaslatokból kitűnik, hogy
Johnson
még csak kísérletet sem tesz
olyan város számításbavételére, amely egyaránt kedvező
volna mindkét ország számára.
Hanoi politikai
köreiben
egyértelműen úgy vélekednek, hogy a kapcpsolatíelvétel elodázása érdekében álltak elő most Washingtonban
azzal az
elképzeléssel is,
amely szerint a saigoni bábrezsim, valamint a Dél-Vietnam ellen
folyó agresszió
más csatlós résztvevői szintén

legyenek jelen az előzetes
megbeszéléseken. Ezzel kapcsolatban rámutatnak, hogy
a kontaktus
kizárólag az
Egyesült Államok és a VDK
között lehetséges. Az előzetes megbeszélések célja nem
más, mint az Egyesült Államok által a VDK ellen folytatott légiháború és más ellenséges cselekmények azonnali és feltétel nélküli beszüntetését elérni.
0 Washington (MTI)
Amerikai politikai megfigyelők egy része úgy értékeli
Rusk külügyminiszter csütörtöki nyilatkozatát, mint
„utolsó figyelmeztetést", s
arra a következtetésre jut,
hogy az Egyesült
Államok
kész felújítani a VDK elleni
korlátlan
légiháborút,
amennyiben vietnami részről nem fogadják el a Washington által javasolt újabb
tárgyalási színhelyek
valamelyikét. Ugyanakkor általános vélemény szerint lehetőség nyílik arra, hogy az előzetes megbeszélések színhelye Párizs legyen. A francia
főváros nem szerepel a Rusk
által előterjesztett ú j listán
és sokan úgy vélik, hogy ez
a kihagyás szándékos.
Sajtókörök véleménye szerint az újabb feltételek ellenére is van
bizonyos remény arra, hogy a tárgyalásokra sor kerülhet. Washingtonban úgy tudják, hogy az
amerikai kormány előzetesen
konzultált Párizs-zsal, mielőtt francia részről bejelentették volna, hogy készek helyet adni a megbeszélésnek.

MINDENFELŐL
Rawaipindi
Koszigin, a Szovjetunió
Minisztertanácsának
elnöke
és Ajub Khan pakisztáni elnök pénteken folytatták tárgyalásaikat

Átépítik a közúti híd
ta rtosze r kezetét
Amikor a szegedi közúti
híd a népi demokrácia vívmányaként felépült Szegeden, a közúti forgalom alig
egynegyede volt a maiénak.
Hogy
kinőttük az egyetlen szegedi hidat,
azt bizonyítja a forgalom
mind nagyobb mérvű növekedése. A napszakok bizonyos óráiban annyi gépjármű torlódik össze a hídon,
hogy csak lépésben lehet haladni. Bonyolítja ezt a mindkét felöli hídfő közlekedési
rendjének
rendezetlensége,
amelyet mielőbb fel kell számolni.
A tervek erre vonatkozóan
készen vannak az I. kerületi tanács vb építési és közlekedési csoportjánál. László
Ivón csoportvezető arról tájékoztatott, hogy a KPM a
hídépítő vállalat kivitelezésében ez év második felében hozzákezd a hídnak a
jobb- és balparti részén a
régi tartószerkezet kicseréléséhez. Az Eiffel tervezte
régi hídnak tartozéka volt a
part felé eső
szerkezet,
amelynek anyaga már elfáradt.

A munkák alatt a közlekedést félút szélességre korlátozzák a hídon. A villamosok leállnak, helyettük autóbuszok bonyolítják le a forgalmat. Hogy továbbra is
megmarad-e a hídon a villamosközlekedés, a kérdés még
nyitott.
A szegedi hídfő közlekedési rendjének kialakítása
tehát függvénye a hídtartó
szerkezetet kicserélő munkának. Az építés alatt megoldják a Széchenyi tér, a
Kállai Ödön utca, a Magyar
Tanácsköztársaság útja és az
Oskola utca által határolt terület

forgalmi rendjét.
automatikus berendezésű irányítólámpa-rendszer
beépítésével. Addig is azonban,
amíg ez megvalósul, a várható nagy idegenforgalomra
való tekintettel, a torlódások elkerülése végett a szegedi hídfőben úgynevezett
terelősávokat kell festetnie
az I. kerületi tanácsnak. Ezt
eddig is meg lehetett volna
már csinálni, hiszen
nem
szükséges hozzá különösebb
anyagi áldozat;
Az újszegedi hídfő forgalA tervek szerint mintegy mi rendjét nagyobb koncep18 hónapi munka szüksé- ció alapján alakítják ki. De
ges a több milliós felújí- csak akkor foghatnak hozzá,
ha a KPM rendezi, korszetáshoz.

gek hatoltak be a demilitarizált övezetnek a KNDK ellenőrzése alatt álló részébe.
KGSTAz első incidens csütörtökön
este történt, majd pénteken
reggel az amerikaiak ismét
provokáltak. A koreai néphadsereg egységei
mindkét
New York
esetben visszaverték a támaAz ENSZ Biztonsági Ta- d á s t A rádió közleménye
nácsa csütörtök esti ülésén szerint az amerikaiak veszTegnap délután ülést tar- Lászlót, a KISZ KB tagját,
egyhangúlag jóváhagyta azt tesége több halott
tott a KISZ Szeged városi a József Attila Tudománya beterjesztést, melynek érBizottsága.
Az ülésen — egyetem KISZ-bizottságának
telmében javasolják a közamelyen részt vett
Sipos eddigi titkárát. Dr. Földi
Washington
gyűlésnek: a z ENSZ 124.
Géza, a városi pártbizottság Gábornak a városi KISZ-bitagállamaként vegyék fel a
Az Egyesült Államok szö- titkára — jelentés hangzott zottság élén közel 4 éven át
közelmúltban
függetlenné
vetségi nyomozó
hivatala el a KISZ tagösszeírás és a kifejtett munkásságáért elvált Mauritiust
megállapította Martin Luther tagkönyvcsere tapasztalatai- ismerését fejezte ki mind a
King gyilkosának
személy- ról, és tájékoztató a KISZ- városi pártbizottság, mind a
Leningrád
azonosságát. A gyilkost akit szervezetek által visszaiga- megyei KISZ-bizottság j e Nyikolaj Podgornij, a Szov- Eric Starvo Galt néven kö- zolt 1968. évi akcióprogra- lenlevő képviselője.
jetunió Legfelső Tanácsa El- röztek,
valójában
James mokról. Harmadik napirennökségének elnöke pénteken Earl Raynak hívják, 40 éves di pontként személyi
kérdéünnepélyes külsőségek
kö- és a missouri állami fegy- sekről döntött a bizottság.
zött átnyújtotta az Aurora házból szökött meg 1967 áp- Más fontos állami megbízaparancsnokainak Leningrád- rilisában. Az FBI közlemé- tás miatt — az m. j. városi
ban az Októberi Forradalom nye szerint a gyilkos sze- tanács igazgatási osztályáÉrdemrendet, amellyel a z mélyazonosságát a Memphis- nak vezetőjévé nevezték ki
Októberi Forradalom 50. év- ben talált
tisztségéből
ujjlenyomatok — felmentette
fordulója alkalmából tüntet- alapján állapították meg. A dr. Földi Gábort, a bizottság
ték ki a legendás hírű cir- gyilkos a hatóságok nyilván- eddigi titkárát, s egyidejűkálót
tartása szerint az Eric Star- leg — a városi pártbizottság
vo Galt néven kívül még és a megyei KISZ-bizottság
Phenja.it
másik nyolc álnevet hasz- együttes javaslata alapján —
városi KISZ-bizottság titA napokban jelenik meg
A phenjani rádió közölte, nált. 1928-ban született Illi- akárává
választotta
Hevér a Központi Statisztikai Hinois
államban.
hogy amerikai csapategysévatal legújabb
zsebkönyve, amely részletes adatokat közöl az ország gazdasági, kulturális, szociális és
demográfiai helyzetéről.
A
lakáshelyzetről
szóló
rész
megállapítja,
hogy
1968. január 1-én az országban 3 118 421 lakást tartottak nyilván, 360 796-tal többet, mint 1960-ban, s 720 796tal többet, mint 1941-ben. A
száz lakásra jutó lakók száma 1941 óta 382-ről 312-re
csökkent. Az utóbbi években
épült szinte valamennyi lakásban van villany, 56 százalékukba be van vezetve a
víz (a városokban majdnem
mindenhova), s az ú j lakások
kétharmadához fürdőszoba. vagy mosdóhelyiség is
tartozik.
Az országnak
egyébként
551 közfürdője van, ebből
308 strand, a legutóbbi évben a fürdőket több mint
31 millió vendég látogatta.
Tavaly 4714 könyvet adtak
ki 9,2 millió példányban. A
művek száma kétszerese, a
példányszám
pedig
több
mint ötszöröse az 1938. évinek.
A színházakat tavaly 6,1
millióan látogatták 300 000rel kevesebben, mint 1960ban. A mozilátogatók száma
A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépesítési Vállalat zsáinbéki telepén a gépek teherbírásának kipróbálására korszerű, úgynevezett „fárasztó" pályát
szereltek
SZOMBAT,
(el. Ily módon állapítják meg, hogy a gyakorlati igénybe vétel
követelményeinek
megfelelnek-e a gépek. Képünkön: a DUTRA erőgépet felkapcsolják a körforgó 1968. ÁPRILIS 20.
WM
vontatóra

rűsíti a Szeged—Makó közötti 43-as ű t j á t A Székely
sor kiviteli tervei készek és
az I. kerületi tanács birtokában vannak. Csak a KPMmel összehangolt
munka
alapján lehet majd kialakítani a Torontál téren olyan
körforgalmat, amelyet a korszerűség ma már megkövetel. Az elképzelés szerint a
Szőreg felől jövő, Szeged felé
tartó forgalom nem keresztezné az újszegedi hídfőt,
mint jelenleg. A Torontál téren a híd alatt áramlik majd
a forgalom a z újszegedi
uszoda melletti utcába, majd
onnan halad fel a hídra. A
Szegedről menő forgalom viszont zavartalanul
bonyolódhatnak a Csanádi utca,
illetve a Székely sor felé.
Ez a megoldás azonban
még jócskán várat magára,
noha
a nagylaki
határállomás
megnyitása is sürgetően
közbeszól,
hiszen az arra irányuló forgalom még inkább zsúfolttá
teszi ezt a csomópontot. A
lehetőség arra is megvan,
hogy annak idején az Odesaszai körutat is a követelményeknek megfelelően, a jelenleginek kétszeresére szélesítsék.
Lődi Ferenc

ucirosa

bizottságának

tanácskozás
Minszkben megkezdődött a
KGST gépipari állandó bizottsága szekciójának ülése.
Az ülésen a kérdések széles
köre vár megvitatásra, így
a gazdasági együttműködés
kérdései
a traktor- és
mezőgazdasági gépgyárásban
az 1971-től 1975-ig terjedő
időszakban, a tudományosés műszaki kutatások koordinálása a mezőgazdasági
gépgyártás területén. (MTI)

Statisztika
a lakások számáról

Fárasztópálya

hét év alatt 140 millióról 97
millióra csökkent. A múzeumokat viszont kereken hatmiliióan tekintették meg.

Balatoni
idény
Idénynyitás előtt az érdekelt szervezetek sajtótájékoztatón számoltak be a balatoni felkészülésről. A napokban megnyílik Balatonfüreden az ú j szálló, az Annabella és még a főidény előtt
a Balaton déli oldalán három, úgynevezett touringhotel épül. Ezek ú j építkezési
módszerrel
készülnek:
vasvázba szerelik be az előregyártott építőelemeket. Így
sokkal gyorsabb az építkezés üteme és csaknem felére csökken a költsége. A
Balaton partján kisebb szállók is épülnek, főleg a SZÖVOSZ beruházásaként.
Az IBUSZ május első napjaiban megnyitja
balatoni
kirendeltségeit; ezek október
közepéig állnak a vendégek
rendelkezésére.
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