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Magyar 
államférfiak 
távirata 

Az amerikai imperialista 
agresszoroknak és csatlósa-
iknak a Koreai Népi Demok-
ratikus Köztársaság ellen in-
tézett támadása visszaveré-
sének. a fegyverszünet lét-
rejöttének 15. évfordulója 
alkalmából Kádár János, a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottságának 
első titkára, Fock Jenő, a 
Magyar Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormány elnöke üd-
vözlő táviratot küldött Kim 
Ir Szen-hez, a Koreai Mun-
kapárt Központi Bizottsága 
főtitkárához, a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság 
Minisztertanácsa elnökéhez. 

Czinege Lajos honvédelmi 
miniszter az évforduló al-
kalmából táviratban .üdvö-
zölte Kim Csang Bong-ot, a 
Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság nemzetvédelmi 
miniszterét. 

Szolidaritás 
Koreával 

Korea legújabbkori törté-
nelmének egyik fontos dá-
tuma: 1953. július 27. Tizen-
öt esztendeje ezen a napon 
írták alá Panmindzsonban 
azt az egyezményt, amely 
kétéves tárgyalás után írás-
ba foglalta 1950. június 25-én 
a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság ellen kirobban-
tott agresszív háború fegy-
verszünetét 

Dél-Korea és a bábrezsi-
met 60 ezer főnyi megszálló 
katonasággal támogató Egye-
sült Államok valójában 
egyetlen napig sem tartotta 
be a megállapodást Egyet-
len esztendő alatt 69 ezer 
lövedéket zúdítottak a de-
markációs vonaltól északra 
eső területekre, s ennek az 
állandósult agressziónak leg-
szemléltetőbb — az egész 
haladó világot megdöbbentő 
— példája a Pueblo ameri-
kai kémhajó januári csúfo-
san végződött kalandja volt. 
A sorozatos provokációk 
mindenesetre hozzásegítették 
a világ közvéleményét an-
nak felismeréséhez, hogy a 
15 éve aláírt fegyverszüne-
tet nem a népi Korea fe-
nyegeti, hanem ugyanazok, 
akik 1950-ben megkísérelték 
bekebelezni a Koreai NDK-t. 

A Koreai NDK kormánya 
a legutóbbi években sok más 
javaslat mellett ismételten 
kezdeményezte: a második 
világháború után mestersé-
gesen kettészakított ország 
békés egyesítése érdekében a 
koreai nép külső beavatko-
zás nélkül, demokratikus vá-
lasztáson döntsön erről. Mi-
vel a szöuli rezsim, attól 
való félelmében, hogy a vá-
lasztásokon Dél-Koreai la-
kosságának többsége az 
északi országrészt felvirá-
goztató szocialista rendszert 
támogatná, nem egyezik bele 
a tárgyalásokba, Phenjanban 
átmeneti megoldásként kon-
föderációt ajánlottak. Szöul-
ban azonban erre a javas-
latra sem válaszoltak, illetve 
válaszuk — a provokációk 
fokozása vol t Közben Dél-
Korea lakosságának helyzete 
tovább romlik, a bábrezsim 
pedig aktívan részt vesz a 
Vietnam elleni amerikai ag-
resszióban: mintegy 30 ezer 
dél-koreai katona harcol Dél-
Vietnamban. 

Paraszttüntetés 
Ausztriában 

AGYAGMENTES, 
MOSOTT 

folyami sóder 
helyre szállítunk 
•130,— FI m'-es áron. 
Megtekinthető és meg-
rendelhető. 
ilattyas telep. Pancso-
vai u. ]. 
Ottőrő Mg. Tia-. Ma-
gyarosa nád 

S. 90 484 

Cedenbal 
Moszkvában 

0 Moszkva (TASZSZ) 
Cedenbal, a Mongol Népi 

Forradalmd Párt Központi 
Bizottságának első titkára, a 
Minisztertanács elnöke Szó-
fiába vezető ú t ján Moszk-
vába érkezett. 

A repülőtéren Poljanszki.i, a 
szovjet Minisztertanács első 
elnökhelyettese fogadta. 

E. Kennedy 
nem vállalja 
0 Boston (MTI) 
Edward Kennedy szenátor 

bejelentette, hogy semmi 
esetre sem pályázza meg az 
alelnökségi tisztséget a no-
vemberi választásokon. A 
Bostonban pénteken nyilvá-
nosságra hozott közlemény-
ben az utolsó életben ma-
radt Kennedy fiú hangsú-
lyozta, hogy döntése végle-
ges, s elhatározásában sze-
repet játszott a fivére meg-
gyilkolását követően reá há-
ruló családfői felelősség. 

A szenátor egyben han-
goztatta, hogy a jelölést 
„normális körülmények kö-
zött" nagy megtiszteltetésnek 
tekintené. 
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1968 JÜLIUS tl.. SZOMBAT — NÉVNAP: OLGA 
FELSZAKADOZÓ FELHŐZET 

Várható időjárás szombat estig: északnyugat felől fokozato-
san felszakadozó felhőzet, már fsak szórványosan futó esőkkel. 
Mérsékelt, időnként élénkebb északnyugati széL Hűvös idő. 
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10—19 fok között, 
legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül. 
A Nap kel 4 óra 15 perckor, és nyugszik 19 óra 25 perckor. 
A Hold kel 6 óra 00 perckor, és nyugszik 20 óra 44 perckor. 

VtZALLAS 
A Tisza vízállása Szegednél pénteken —72 cm. (Áradó.) 

(Rádiótedefoto — AP. CP) 

Klagenfurtban és Karinthia 

más városaiban traktorokkal 

vonultak fe! a parasztok, 

hogy tiltakozzanak a kor-

mány agrárpolitikája ellen. 

Elítélték Dzut 
• Saigon (MTI) 
A saigoni katonai bíróság 

pénteken reggel másfélórás 

SZÁZHÚSZ ÉVE 
született Eötvös Loránd (1848— 
1919). a legnagyobb magyar fi-
zikus. 

SZEGEDI 
SZABADTÉRI JÁTÉKOK 

Este íél 8: Erkel Ferenc: Bank 
ban. Opera 3 felvonásban. 

MOZIK 
Szabadság: Oszkár. (Színes 

francia, fél 4, háromnegyed 6 és 
8). Fáklya délután: Adj pacsit. 
PajUl (m. b. szovjet. 2 és 4.) 
Fáklva este: A halál részére 
fenntartva. (NDK. 6 és 8.T 

Postás Mozi: A bosszúállók. 
(Fél 6.) Nyugdíjas Szakmaközi 
Művelődési Otthon. Kossuth L. 
sgt. 53.: Robbantsunk bankot. 
(5 es 7.). 

VIDÁMPARK 
Nyitva 13 órától 21 óráig. 

BALESETI ÜGYELET 
Ma a balesetet szenvedeti, sze-

mélyeket az I. sz. Sebészeti 
Klinika (Pécsi u. 4.) veszi fel. 

INSPEKCIÓS 
ÁLLATORVOSI SZOLGALAT 

Szeged város területére 
Július 27-től augusztus 3-ig es-

te 6 órától reggel 6 őréig (va-
sárnap nappal is) elsősegély és 
nehézellés esetére ügyeletes dr. 
Rosti Ince állami állatorvos. La-
kása: Szeged. Gogol u. 6. Tele-
fon: 13-648. 

Az allatorvos kiszállításáról 
a hívó köteles gondoskodni. 

Petőfi 
4.30—8.06 Azonos a Kossuth 

Rádió műsorával. 9.54 Idegen 
nyelvű vlzjelzőszolgalat. 10.00 
Micimackó kuckója. Folytatásos 
regény. 10.22 Kamarazene. U.10 
Az Etelka irőja- Emlékezés Du-
gonics Andrásra, halálának 150. 
évfordulóján. 12.00 Zenekari mu-
zsika. 13.47 Vízállásjelentés. 14.00 
Kirek. 14.08 Dallal, tánccal a. vi-
lág körül. 14.39 Mozart: Don 
Jean. — Az opera fináléja. 15.03 
Orvosok a mikrofon előtt- 15.07 
Artúr Rublnsteln zongorázik. 
16.00 Hírek. 16.05 Örökké látha-
tod. Részletek Lane zenés Játé-
kából. 16.30 A lengyei kultúra 
hete. Látogatás a budapesti len-
gyel kulturális Intézetben. 17.00 
Neményi Lili énekel. 17.17 A 
Föld. mint mágnes. Beszélgetés 
Le Mlnh Triet vietnami fizikus-
sal és dr. Barta György pro-
fesszorral 17 32 Gencsy Sári és 
Radnai Györgv nótákat énekel. 
18.00 Hírek. 18.05 Így írunk mi. 
19.05 A lengyel kultúra hete. 
Tánczene. 19.23 Természetjárók, 
figyelem! Riport. 19.40 Marenzlo-
madrlgálok. 19.51 Jó estét, gye-
rekek! 20.00 Esti krónika II. 
20.30 A Cseh Filharmonikus Ze-
nekar hangversenye Prágából. 
22.00 Hírek. 22.10 Genftől Pári-
zsig. Bőgős László műsora. VI. 
22.20 Leonle Rysanek és Giannl 
Poggi énekel. 23.00—23.15 Hírek. 

T É V É 

R A D I O 

Rádiótelex 
Moszkva 

Koszigin szovjet kormány-
fő pénteken a Kremlben fo-
gadta a szíriai katonai kül-
döttséget. Koszigin és Ta-
lasz tábornok, vezérkari fő-
nök, a szíriai küldöttség ve-
zetője között baráti megbe-
szélés folyt. 

Ankara 
Ankarában bejelentették, 

hogy De Gaulle francia el-
nök október 26 és 30 között 
hivatalos látogatást tesz Tö-
rökországban. 

Pretoria 
Megkezdődtek Vorster dél-

afrikai és Smith rhodesiai 
miniszterelnök tárgyalásai. 
A megbeszéléseken a hírügy-
nökségek szerint valószínű-
leg a növekvö gerilla-tevé-
kenységről van szó. 

Oslo 
Mika Spiljak jugoszláv 

miniszterelnök augusztus 18 
és 23 között hivatalos látói 
gatásra Norvégiába utazik — 
jelentette be a norvég kül-
ügyminisztérium. 

Cleveland 
Péntekre virradó éjszaka 

nemzeti gárdisták és rend-
őrök járták be Cleveland né-
ger negyedét, hogy érvényt 
szerezzenek a kijárási tila-
lomnak. Tíz személyt letar-
tóztattak. A város egyik 
szögletében ú jabb zavargá-
sok támadtak, 250 főnyi né-
ger tömeg zajongott az ut-
cákon. A tüntetőket kétszáz 
nemzeti gárdista szétoszlat-
ta. Chicagóban a vásárcsar-
nok környékén néger fiata-
lok rendörökkel verekedtek 
össze. Több fiatalt letartóz-
tattak. 

Tel Aviv 
Egy izraeli katonai közle-

mény szerint a Jordán folyó 
völgyében pénteken „beszi-

várgott" arab gerillák meg-
támadtak egy izraeli katonai 
egységet. Az összetűzésben 
egy magasrangú izraeli ka-
tonatiszt életét veszítette. 
Rajta kívül izraeli részről 
még két halálos áldozata 
volt az összecsapásnak. 

Kairó 
Az ASZÚ kongresszusának 

százas bizottsága csütörtökön 
megválasztotta elnökévé 
Mahmud Favzi-t, Nasszer 
elnök külpolitikai tanácsadó-
ját, majd megalakította öt-
tagú bizottságát a kongresz-
szus napirendjének kidolgo-
zására. A kongresszus szep-
tember elején ül ismét Ö6sze. 

tárgyalás után ötévi kény-
szermunkára és vagyonának 
elkobzására ítélte Truong 
Dinh Dzu volt köztársasági 
elnökjelöltet „a kommunis-

• taellenes harci szellemre ká-
ros" tevékenységért. A nagy-

j tekintélyű politikai szemé-
lyiség ellen hozott terror-
ítélet feltűnést keltett nyu-
gati újságírók között is, akik 
hosszan kommentálták az 

| eseményt. 
Dzu 1967 szeptemberében, a 

legutóbbi elnökválasztás so-
rán meglepetésre óriási nép-
szerűségre tett szert és 
Thieu mögött a legtöbb sza-
vazatot kapta. Dzu válasz-
tási programjában ugyanis 
azt hirdette, hogy a „saigoni 

j vezetés lépjen érintkezésbe 
a Dél-vietnami Nemzeti 
Felszabadítási Fronttal és 
alakítson vele együttesen 
egy koalíciós kormányt". 

A bírósági tárgyalás szü-
netében a vádlott újságírók 
előtt kijelentette, hogy nem 
érzi magát bűnösnek: „Csu-
pán véleményemet hoztam 
nyilvánosságra, ahogyan ezt 
az alkotmány is lehetővé te-
szi" — mondotta. 

Kossuth 
4.30 Hírek. 4.34 Hajnaltól reg-

gelig . . . Zenés műsor. 5.00 Hí-
rek. 5.30 Reggeli krónika. 5.45 
Falurádió. 6.00 Hírek. 6.30 Hírek. 
6.45 Hallgatóink figyelmébe. 7.00 
Reggeli kiónlka II. 7.15 Körzeti 
időjárás 7.30 ŰJ könyvek. 8.00 
Hírek. 8.05 Műsorismertetés. 8.16 
Lányok, asszonyok. 8.36 Zsákal 
Aladár népi zenekara Játszik. 
8.55 orvosok a mikrofon előtt. 
9.00 Anvegin. Operarészletek. 
10.00 Hírek. 10.10 Zenés műsor 
üdülőknek. 12.00 Hírek. 12.15 
Klasszikus operettekből. 13.00 
A világgazdaság hlrel. 13.05 
Írók fóruma. Ez is a ml hazánk. 
Szabó* Pál írása. 13.16 Kovács 
Apollónia és Szalay László nó-
takat énekel. 13.50 Magyar Hir-
dető. 14.00 Kóruspódium. 14.10 
Néhány perc tudomány. 14.15 
Sándor Judit és Bende Zsolt 
énekel. 14 37 Gelger György 
trombitál. 14.45 Hétvégi külpo-
litikai ügyelő. 15.00 Hírek. 15.10 
Csak fiataloknak 1 15.55 Videoton 
reklámmüsor. 16.00 Hétvége. 
17.36 Az elképzelt méz. Mikszáth 
Kálmán novellája rádióra alkal-
mazva, 17-37 Artúr Rublnsteln 
zongorázik. 19.00 Esti krónika. 
19.25 Hangképek az országos 
úszóbajnokságról. 19.34 Hallgató-
ink figyelmébe! 19.35 A Rádió-
színház bemutatója: Mandragó-
ra. Komédia. 20.58 Hírek. 21.05 
Tánedalfesztivál. 1968. Második 
elődöntő. 22 55 Hírek. 23.00 Há-
rom zarándokoknak ő szentség-
telen beszélgetésük. Közreműkö-
dik: Gábor Miklós. 33.15 Ver-
bunkosok. népdalok. 24.00 Hírek. 
0.10—0.25 Tánczene. 

Budapest 
8.45 Műsorismertetés O.OO Tv-

szőttes (Ism.) 9.20 A kísértetne* 
sürgős. Magyarul beszélő román 
film (Isjn.) 10.50 Til hét Viet-
namban. 11.05 Cook kapitány 
nyomában 11.55 Ok hárman és 
a Szigetköz. Riportfilm. (Ism» 
16.23 Műsorismertetés. . 15.29 
Tüskevár. Ifjúsági tv-fllmsoro-
zat Fekete István regényéből. 
16.00 A Magyar Hirdető műsora, 
16.10 Szófia — fesztiválváros. Ri-
portfilm. 16.25 Egy derékbatör* 
karrier- Portréfilm. 16.50 Hírek-
16.55 A Gyémánthegység hazá-
ja. 17.05 Országos úszóbajnok-
ság. 18.05 A Tv Jelenti. 18.50 Ci-
cavízió . . . 19.00 Szünet. 19.09 
Beethoven-hangverseny. 1959 
Szünet 20.00 Tv-hlradó. 20.20 
A négy páncélos és a kutya. 
Magyarul beszélő lengyel film-
sorozat. I. A legénység. 21.18 
Tánedalfesztivál 68. n . elődöntő. 
22.55 Tv-híradó. — 2. kiadás. 23.11 
—23.20 Jó éjszakát felnőttek I 

Belgrád 
17.45 Elsősegély. 18.28 Disney-

land. 18.20 Szóban és képben. 
19.55 A nyár dala. 20.35 KülfBl-
di produkciókból. 21.35 Videoton. 
21 50 Karaván. 22.40 Villanófény. 

, Bukarest 
18.00 Nemzetközi atlétikai baj-

nokság közvetítése Brassóból. 
18.00 Tv Iskolásoknak: Ballada 
és legenda 18.30 A tv esti hír-
adója. 18.50 Időjárásjelentés. 19.08 
Teleenciklopédia. 20.00 Visszaté-
rünk . . . Hat hónap múlva. 20.18 
Filmsorozat: A bosszúállók. 21.08 
Tegnapi melódiák, mai dalia; 
mok. 21.30 Roberta Petem éne-
kel. 21.50 A tv éjszakai híradója. 
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Odessza és Szeged 
barátsága 

Szovjet testvérvárosunk párt-
munkás-küldöttsége az MSZMP 
Szeged városi bizottságának meg-
hívására egy hetet töltött Szege-
den. Az odesszai elvtársak teg-
nap, pénteken búcsút vettek a 
várostól. Az alábbi cikket V. P. 
Bolcnkov, az Ukrán Kommunista 
Párt Odessza városi bizottságának 
titkára, a küldöttség vezetője írta 
a Dél-Magyarország számára. 

Több mint 10 esztendeje áll egy-
más mellett a testvérvárosok nagy-
szerű családjában Odessza és Szeged 
neve. A kölcsönös küldöttség- és ta-
pasztalatcsere a termelés és a társa-
dalmi élet minden területén, a rokon-
jellegű vállalatok és tanintézmények 
közötti levelezés megerősíti a két nép 
barátságának kötelékeit 

Odesszában sok minden emlékeztet 
Szegedre. Ezek között látjuk a város 
legfestőibb kerületében a gyönyörű 
Szeged u tcá t továbbá a Szeged mo-
toroshajót és a jutagyárban található 
vörös zászlót, melyen lángoló betűk-
kel ez olvasható: „Közös erővel előre 
a kommunizmus győzelme felé!" 

A szovjet és a magyar emberek ta-

lálkozásai hagyományosakká váltak: 
az odesszai és a szegedi egyetem, a 
jutagyár, a textilipari vállalatok, az 
odesszai 58-as középiskola és a sze-
gedi Radnóti Miklós gimnázium, a 
szegedi és az odesszai újságírók kö-
zötti tapasztalatcsere csupán vázlatos 
felsorolása testvérvárosaink kapcsola-
tainak. A szovjet és a magyar nép 
barátsága mély gyökerekkel bír: a 
fasizmus ellen folytatott együttes harc-
ban, valamint a szocialista társada-
lom építése közben alakult ki és ed-
ződött acélossá. Ennek a barátságnak 
megnyilvánulásai számosak, változa-
tosak. 

Odessza hős váqps ipari üzemeinek 
dolgozói jelentős részt vállaltak a 
Szovjetunió és a Magyar Népköztár-
saság gazdasági kapcsolatainak meg-
erősítésében. Rendszeresen érkeznek 
hozzánk magyar szakemberek, hogy 
megismerkedjenek üzemeink életével 
és hogy ipari termékeinkből vásárol-
janak. A Kirov gyár munkásai úgy 
dolgoznak, hogy határidő előtt átad-
hassák magyar barátaink megrende-
léseit. Az üzem alkotói kollektívája a 
magyar ipar számára elkészítette a 
2 A—430-as ú j koordinációs munka-

gépet melyet a Budapesti Ipari Vá-
sáron mutattak be első ízben. Az 
Októberi Forradalom nevét viselő 
odesszai gyár készíti az ötsoros eké-
ket a magyar falvak dolgozói szá-
mára. Ugyancsak Odesszában készül-
nek a magyar ipar számára a spe-
ciális csővágó gépek is. A Dzerzsinsz-
kij, a kábel- és a mérleggyár henge-
relt acélt, termoplasztikát, acélkábelt 
szállít a magyar népgazdaság szá-
mára. Magyarország mezőgazdasági 
területeit odesszai szuperfoszfáttal is 
javítják. 

A magyar ipar Odessza vállalatai 
részére kikötői por tá ldarukat hűtő-
ipari és borászati berendezéseket ön-
ürítős gépjárműveket szállít. Az 
odesszai kerület mezőin második esz-
tendeje szüretelik a Magyarországról 
behozott olyan nagyszerű szőlőfajtá-
kat, mint a Mathiasz János, Cegléd 
szépe. Magyar muskotály stb., melyek 
évente hektáronként 100—125 mázsás 
termést adnak. 

Nagyon érdekes munkát végez az 
odesszai nemzetközi barátság klubja 
az ifjúság körében. Művészeti esté-
ke t baráti találkozókat, magyar vo-
natkozású történelmi megemlékezé-
seket rendez ez a klub, mely fő fel-
adatának az internacionalizmus érzé-
sének fejlesztését városaink dolgozói 
közötti baráti és elvtársi kapcsolatok 
kialakítását tekinti. A Szovjet—Ma-
gyar Baráti Társaság odesszai rész-
lege napjainkban mintegy 30 kollek-
tív vállalati szervezetet mondhat ma-
gáénak: sok gyár, üzem, iskola, kul-
turális intézmény, közöttük a kábel-
gyár, a Vorovszkij Ruhagyár, juta-


