
Csehszlovákia nemzeti ünnepére 

M a g y a r államférfiak 
üdvözIS távirata 

Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első 
litkára, Ixsonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tárnicsának elnöke és Fock Jenő, a magyar forradalmi 
munkás-paraszt kormány elnöke Csehszlovákia felsza-
badulásának 33. évfordulo.ia alkalmából üdvözlő távira-
tot küldött Alexander Dubctiknak, a CSKP KB első titká-
rának, Ludvtk Svobodának, a Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság elnökének és Oldrich Centiknek a Csehszlo-
vák Szocialista Köztársaság kormánya elnökének. A ma-
gyar államférfiak a csehszlovák vezetőkhöz intézett táv-
iratukban a legőszintébb jókívánságaikat küldik Cseh-
szlovákia népeinek. ,.A magyar nép — hangzik a távirat 
— nagyra értékeli azokat az eredményeket, amelyeket 
Csehszlovákia népei Csehszlovákia Kommunista Párt ja 
vezetésével az rlmúlt évtizedekben a szocialista építés 
terén elértek. Pártunk, kormányunk, egész népünk nevé-
ben szívből kívánjuk a szocialista társadalmi rend to-
vábbi erősödését, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság 
és a szocialista közösség többi állama egységének elmé-
lyítését, szomszédos szocialista országaink barátságának 
cs együttműködésének fejlődését." 

Kállai Gyula, az országgyűlés elnöke és Péter János 
külügyminiszter ugyancsak táviratban üdvözölte a Cseh-
szlovák Szocialista Köztársaság nemzetgyűlésének elnö-
két, illetve külügyminiszterét. A tomegszervezetek ez al-
kalomból szintén táviratban fejezték ki jókívánságaikat 
a csehszlovák társadalmi szervek vezetőinek. 

9 DNFFfolytatja Moszkvába érkezett 
támadásait 
Saigonkan 

# Saigon (Reuter, AFP) 
Saigon Cholon nevű lakó-

negyedében már második 
napja a DNFF zászlaja léng 
a helyi Közigazgatási köz-
pont épületén. A kormány-
csapatoknak aknavetők és 
helikopterek bevetésével si-
került eltávolitaniuk a zász-
lót, amely mindössze 400 
méterre lengett a dél-viet-
nami kormánypalotától. 

A partizánok egyébként a 
szerdai napon erőteljes tá-
madást indítottak a főváros 
három rendőrkapitánysága 
és a Tan Son Nhut légitá-
maszpont ellen. 

A dél-vietnami fővárosban 
szerdán megkezdte adását a 
dél-vietnami hazafiak rádió-
adója. Az egyik adás beje-
lentette, hogy a hazafias 
erők az elkövetkező napok 
során folytatják támadásai-
kat Saigon stratégiai pontjai 
ellen. 

a VDK küldöttsége 

A barátság 
„Méhecske" 

0 Hanoi (VNA) 
Kedden Hanoiból öttagú 

küldöttség indult Párizsba. 
A küldöttség vezetője Xuan 
Thuy, tárcanélkült minisz-
ter. A küldöttséget Hanoi 
repülőterén Nguyen Duy 
Trinh, a VDK külügyminisz-
tere és több más hivatalos 
személyiség búcsúztatta. Je-
len volt a búcsúztatáson 
Nguyen Van Tien, a DNFF 
észak-vietnami képviseleté-
nek vezetője is. 

A VDK küldöttsége Ha-
noiból útban Moszkva felé, 

Pekingben is leszállt. A re-
pülőtéren Csen Ji miniszter-
elnök-helyettes és külügy-
miniszter fogadta. 

0 Moszkva (TASZSZ) 
A párizsi megbeszéléseken 

részvevő VDK-küldöttség 
szerda délután Moszkvába 
érkezett. A vnukovói repülő-
téren fogadásukra megjelent 
Konsztantyln Katusev, az 
SZKP Központi Bizottságá-
nak titkára és a diplomáciai 
testület több tagja. 

Béke-
tárgyalások 
Kampalában 

% London (Reuter, AP) 
Nyugati .hírügynökségek 

biztos, noha nem hivatalos 
forrásokra hivatkozva gyors-
hírben jelentették, hogy 
Londonban Nigéria és Biaf-
ra megbízottai megállapod-
tak a béketárgyalások szín-
helyében : a tárgyalások 
feltehetően a jövő héten kez-
dődnek meg Kampalában 
(Uganda). 

A „Méhecske" egy kolhoz 
Bulgáriában. Ott „Pcsela"-
nak mondják. A plovdtvi 
körzetben van. a déli hegyek 
lábánál. Csöndes, nyugodt 
kis falu népét egyesíti. Nem 
turista zarándokhely, nin-
csenek sem műemlékei, sem 
látványosságai, egyetlen bae-
Ueker sem beszél róla, s a 
térképen is nehéz rábukkan-
ni. Egyszer csak mégis föl-
kerekedik nyolc magyar, ki-
ceruzázza a térképen az út-
vonalat, és elindul ebbe a 
csöpp faluba. Isakrába két 
autóval. Barátságot és ta-
pasztalatot ke re sn i . . . 

Története aaért mégis van 
ennek az utazásnak. Szeged 
és Plovdiv kapcsolata révén 
született. Valahogy úgy kez-
dődött, hogy újságírókat cse-
rélt a két város, s a barát-
ság első követeként már ak-
kor eljutottam Iszkrába is. 
P. Dzsangozov, a „Pcsela" 
elnöke két szíves pohár kö-
zött megkérdezte: „Nem le- kutyája támadta meg; a fél- ki a talajból a Nap, készítet-
hetne nekünk ls egy baráti legális fakitermelésről, ami- ték a palántákat." hogy él-

nek hasznából építkezni dugdoshassák majd őket a 
kezdtek; a dohányérés ide- természet váirvavárt fürdője 
jén szervezett ellenséges után. 
sztrájkról, amiért harminc D e pillanatra mindig 
módos parasztot ki kellett l e e r e s z t e t t ó £ a kapát , amerre 

2 ^ J 2 & 2 3 Í m ^ r elmentünk, hogy integesse-
nek. Volt, aki kuepett a sor-

T e l e f o t o — M T I K ü l f ö l d i K é p s z o l g á l a t 

A párizsi előzetes tárgyalásokra kijelölt VDK küldöttség 
első csoportja már a francia fővárosban tartózkodik. A 
képen: Ha Van Lau ezredes (középen), a Vietnami Nép-
hadsereg összekötő bizottságának vezetője, a vietnami— 
amerikai tárgyalásokon részvevő VDK küldöttség szó-

vivője 

A francia kormány 
egyetemi reformot 

ígér 

Kennedy 
győzelme 

0 Indianapolis (Reuter) 
Kedden egy újabb ameri-

kai államban, Indianában 
tartottak előválasztást, ahol 
a Demokrata Párt, illetve a 
Köztársaság Párt választói-
nak kellett felelniök arra a 
kérdésre, kit látnának szí-
vesen elnökjelöltnek. A de-
mokrata párti listán három 
név között bontakozott ki a 
versengés. McCarthyn és 
Róbert Kennedyn kívül in-
dult még Branigin indianai 
kormányzó is, akit Johnson 
elnök híveként és Humphrey 
alelnök támogatójaként is-
mernek. A demokratapárti 
jelöltek közül Róbert Ken-
nedy a szavazatok 42 száza-
lékát, Branigin kormányzó 
31 százalékot, McCarthy pe-
dig 27 százalékot kapott. A 
köztársaságpárti listán „ma 

Utcarészlet Iszkrából 

támaszpontunk ott valahol 
Szeged környékén? Egy .ter-
melőszövetkezet? . . .'* Így jött 
haza az üzenet. S a hód-
mezővásárhelyi Marx Károly 
Termelőszövetkezet vezetői 
belecsaptak az Iszkrából 
nyújtott t enyérbe . . . 

Így kezdődött . . . És a má-
jusi ünnepre befutottunk, 
1200 kilométer fáradságával, 
megjárva Fogaras és Sipka 
szerpentinjeit, s leereszked-
ve a bolgár alföldre. Befu-
tottunk, mindennek a lcgkö-
zepébe. Májust köszöntöttek 
már este a falu fiataljai, 
fáklyákkal, énekelve járták 
körül a falut, a nép meg a 
művelődési házba gyüleke-
ze t t A vendégeket mind föl-
ültették az elnökségbe. Jobb-
kor nem is érkezhettünk 
volna: sosem időszerűbb a 

dött gazdaságból: a régi me-
zőgazdasági árpol i t ikáról . . . 
Meg arról, hogy azóta a falu 
házainak kilencven százalé-
kát újból raktak; a szorgal-
mas „méhecskék" akkor is 
napi 3 levát kerestek a kol-
hozban (mai értéke mintegy 
50 forint), amikor másutt 
csak 40 sztotinkit oszthattak 
napjára: ma sincs és soha-
sem volt a ..í'cselá"-nak 
egyetlen leva állami adós-
sága . . . A „nemakarom"-ból 
így lett. a környék egyik leg-
gazdagabb kolhoza. Hatal-
mas szölőtáblák. földi eper-
ültetvények. virágzó állatte-

, . . . . . x s z e r u D O a n y é s z t j s kertészet, dohány-
lalalkozas egy testvérnép f a1Hp,i/ U,. tárol A a völevben 

' valamely közösségevei, mint 
földek, víztároló a völgyben 
— ez a mai leltár nagyja. 
Csak a tavaszi szárazság ke-
seríti a „méhecskéket", hi-
szen ott is esőért sóhajt most 
minden. Szikrázik a kapa a 
szőlőhegyen, métereket apadt 
a víztároló, egyre kisebb 
erekben buzog le a földekre néhány emlékezetesen ked-
a hóiéból összefogdosott ön-
tözővíz. 

éppen a májupi ünnepen. Ez 
a találkozás valahogyan ta-
pintható hitelességet adott 
az ünnepi beszédeknek, az 
együttérzésnek, amelyekről 
a müscur versei, dalai is szól-
tak. 

A falu e s e t l e n kolhoz — 
története magának Iszkrának 
a históriájával együtt fut 
már jó húsz esztendeje. És 
ott sem volt könnyebb. Kez-
detben a falu 126 kommu-
nistájából is csak egynegye-
de mozdult. És nem volt 
pénz az építkezéshez, a ter-
melés megszervezéséhez. 

Apró emiéikeket mesélnek 
az iszkraiak, ma már moso-
lyogva, az asszonyról, aki 
lefeküdt a földje végére és öntözővíz és ne ér je nedves-
a kutyájával őrizte a va- s 6 g a termést, lazították a 
f koího\ f e U e n P n f f i t t s talaját, hogy ke-
éppen a földjét féltő asszony vesebb vizet szikkaszthasson 

bői, hogy elmondja: harcolt 
a Dunántúlon. S ha Szeged 
nevét hallotta, felragyogott 
az arca, mert önkéntelenül 
Szigetvárt értett, ahol pus-
kával kergette a németet. 
Másikuk címet diktált fel, 
itteni levelező partnerének 
nevét, akivel valahol megis-
merkedett a világban és 
azóta is őrzik a barátságot. 

Most ú j címek kerültek a 
kisnaptárakba, levéltárcák-
ba. Ü.i barátságok születtek 
a földeken, a családi házak-
ban, a falu főterén. S mind-
ez az élményeknek is meg a 
barátkozásnak is csak az 
eleje. Nem csak azért, mert 
a két közösség tartós, hosszú 
lélegzetű kapcsolatra lépett, 
hanem azért is, mert jó 

Lapzártakor érkezett: 

Az UNEF, a Francia Or-
szágos Egyetemi Diákszövet-
ség vezetői szerdán úgy ha-
tároztak, hogy mégis meg-
tart ják az estére hirdetett 
gyűlést Az AFP francia 
hírügynökség késő este ki-
adott anyagában arról szá-
mol be, hogy a gyűlés meg-
hirdetett kezdési időpontja 

össze Latin negyed keleti 
határán fekvő „borcsarnok-
ban". 

Láttuk, amint birkóztak a 
természettel; amint a magyar 
paraszthoz hasonlóan, tenyér 
alól kémlelték a fényes eget, 
hátha valahol feltűnik a 
Rhodope csúcsainál egy fel-
hőgomolyag. Mert a földek 
azért tele voltak emberrel. 
Szalmaszőnyeget terítettek 
az epertáblákon a sorok kö-
zé, hogy ne párologjon el az 

ves epizód még várt ránk a 
„méhecskék" falujában, Iszk-
rában. 

SZ. SIMON ISTVÁN 

(Következik: 

Nyakkendő borítékban) 

0 Párizs (AFP, MTI) 
Kedden este és azt köve-

tően szerdán is újabb heves 
összetűzésekre került sor 
Párizs diáknegyedében. A 
tüntetések csúcspontján 
mintegy 20 ezer tüntető 
özönlött végig a széles 
Champs Elyséesen kibontott 
vörös zászlóval. A rendőrség 
több esetben brutális ke-
ménységgel lépett fel a diá-
kokkal szemben. Sokan meg-
sebesültek. A diáktünteté- előtt már több ezren gyűltek 
seknek termeszetesen sokfele 
összetevőjük van, s ezek kö-
zül a legfontosabb az az ok-
tatási rendszer, amely évti-
zedekkel elmaradt a köve-
telményektől, s nem képes 
semmiféle távlatot nyitni a 
diákok előtt. A Francia 
Kommunista Párt tegnapi 
nyilatkozata árnyaltan elem-
zi a tüntetések okait, rámu-
tatva, hogy a diákok elége-
detlensége teliesen jogos, s 
a pattanásig feszült helyzet 
elősegíti azokat a kalandor 
irányzatokat is az egyeteme-
ken, amelyeknek semmi kö-
zük sincs a valódi forradal-
mi mozgalmakhoz. 

A francia minisztertanács 
szerdai ülésén foglalkozott a 
legutóbbi párizsi diákzavar-
gások kérdésével is. A kor-
mány az ülésről kiadott is-
mertető szerint az egyetemi 
reform folytatását ígéri és 
igyekszik elválasztani az 
egyetemi problémákat, a 
közrend kérdéseitől. A kor-
mány kifejezte azt a remé-
nyét, hogy igen hamar sor 
kerülhet a két bezárt egye-
tem újbóli megnyitására, 
konkrét intézkedéseket 
azonban nem jelentett be. 

gányosan futott" Nixon volt 
alelnök, megszerezte a re-
publikánusok összes szava-
zatát. Nixcun indianai győ-
zelmével jelentősen közele-
dett ahhoz, hogy a párt hi-
vatalos elnökjelöltje legyem 

0 San Francisco (UPI) 
Gus Hall, az Egyesült Ál-

lamok Kommunista Pár t já-
nak főtitkára bejelentette, 
hogy a párt is indít jelöltet 
az elnökválasztási küzdelem-
bem 

Hajek hazaérkezett 
0 Prága (MTI) .gyminiszter meghívására 
Szerdán, délelőtt visszaér- rövid látogatást tett Moszk-

kezett Prágába Jiri Hájek vában. Hájek Prágában meg-
csehszlovák külügyminiszter, elégedéssel nyilatkozott 
aki A. Gromiko szovjet kül- moszkvai tárgyalásairól. 

CSÜTÖRTÖK, 
1968. MÁJUS 9. 

Útépítés miatt 
folyó hó 13-tól a Lenin körutat 

LEZÁRJUK 
a Honvéd tér—Korányi rakpart között. 

Az útépítés időtartama alatt folyó hó 13-tól a közúti 
és autóbuszforgalom a Lenin krt. Hunyadi János sgt. 
hulvett a Lenin krt.—Petőfi Sándor sgt.—Bépsi kr t— 
Hunyadi János sgt-on bonyolódik le. 

Szeged Város I. ker. Tanács V. B. 
Építési és Közlekedési Csoport 


