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Hamouz sajtóértekezlete 
Tudósok támogatása 
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Genfben 

Az atomfegyverekkel nem 
rendelkező országok genfi ér-
tekezletén szerdán Lengyel-
ország, Etiópia, Ecuador és 
Madagaszkár küldötte szó-
lalt fel. 

Henryk Jaroszek lengyel 
küldött felszólalásában töb-
bek között hangsúlyozta, 
hogy az a javaslat, amelyet 
a lengyel külügyminiszter tett 
1957-ben európai atomfegy-
vermentes övezet létesítésére 
Lengyelország, Csehszlová-
kia és a két német állam 
bevonásával, ma is áll. A 
nyugatnémet militaristák 
azonban eddig megakadályoz-
ták a terv létrejöttét. 

Ecuador képviselője java-
solta, hogy az atomfegyver-
rel nem rendelkező orszá-
gok második értekezletét 

tartsák Karachiban. Amikor 
a tajvani küldött emelkedett 
szólásra, a szocialista orszá-
gok képviselői elhagyták az 
üléstermet. 

ADNF 
fegyverténye 

Utcai harcok Tay Ninh-ben 
— Tárgyalás Párizsban 

A dél-vietnami szabadság-
harcosok gyalogsági akciók-
kal egybehangolt általános 
tüzérségi offenzíváját szerda 
hajnalban nagy siker koro-
názta. A DNFF harcoló ala-
kulatai az utóbbi hetek egyik 
legnagyobb fegyvertényét 
végrehajtva áttörték az ellen-
ség védelmi gyűrűjét és be-
hatoltak a kambodzsai ha-
tártól nem messzire fekvő 
Tay Ninh városába. 

A kétszázezres lakosú vá-
ros utcáin hullámzanak a 
harcok a szabadságharcosok 
és az amerikai—dél-vietnami 
haderő védekezésbe szorított 
osztagai között. 

Tay Ninh igen fontos vá-
ros. Itt halad át a fővárosba 
vezető stratégiai jelentőségű 
útvonal. Közvetlenül az úgy-

nevezett C-övezet tőszom-
szédságában terül el, ahon-
nan a holdújévi általános 
DNFF-offenzíva egyik fő csa-
pása kiindult. 

A hazafias erők kitűnően 
készítették elő és vitték vég-
be a város .ellen megindított 
támadásukat először össz-
pontosított rakéta és gránát-
tüzzel szinte földhöz szögez-
ték az amerikai és dél-viet-
nami gyalogságot és közvet-
len találatokkal megbénítot-
ták az ellenfél tüzérségi üte-
geit. Ekkor indultak roham-
ra. 

Legújabb jelentések sze-
rint az amerikai vezérkar va-
dászbombázókkal támadtatja 
a város peremét, hogy meg-
akadályozza a friss partizán-
csoportok harcba vetését. 

Lakóházak felújítása 
Huszonötmilliót költ rójuk az IKV 

Az idén mintegy 25 millió tenberg utca 30. számú ház elvégezte 22 belvárosi lakó-
forintot költ felújításra, eme- felújítása. ház homlokzati tatarozását, 
letráépítésré a Szegedi Ingat- Elkészült a Jósika utca 21. Az év hátralevő részében 
lankezelő Vállalat. A munkák számú épület emeletráépíté- fognak hozzá a Szűcs utca 2 
főbb mint egyharmadát a si munkája, befejezték a Le- —4. szám alatt egy 12 lakásos 
vállalat saját dolgozói végzik, nin körút 27-ben az emelet- váltóház építéséhez, a Fara-
a többit szerződések alapján ráépítések első ütemét, s a gó utca 10., a Révai utca 8., 
különböző kivitelezők. Határ- hasonló munkák közül még a Tündér utca 8., a Szent 
idő-módosítások, hosszabbítá- az idén elkészül a Lenin kör- László utca 7. számú házak 
sok elsősorban ezeknél a vál- út 29. és 31. valamint a 78. teljes felújításához, a Lenin 
lalkozóknál fordulnak elő. Az számú épület, az Arany Já- körút 80. és az Április 4. út-
IKV tervszerű megelőző kar- nos utca 13. számú épület ja 23—25. felújítási és emelet-
bantartással megbízott rész- emeletráépítése. A részleges ráépítési munkáihoz, 
lege a teljes felújítások mel- felújításra tervezett munkák Az IKV a jövőre áthúzódó 
lett végez épületjavításokat közül megvalósult, illetve munkákon kívül az ideihez 
782 állami bérleményben és még az idén befejeződik a hasonló volumenű felújításo-

Fürj utca 27., a Deák Ferenc kat és építéseket tervez. Ter-
utca 24., 26., az öthalom ut- mészetesen a felméréseken 
ca 1/b, a József Attila sugár- alapuló program szerint vég-
űt 4., a Szilléri sugárút 14., a zi a tervszerű megelőző kar-
Mátyás tér 24., a Ságvári bantartásokat is. 

146 ezer négyzetméter felüle-
ten javítja ki a tetőzeteket. 

A tervben szereplő munkák 
közül elkészült és közvetlen 
befejezés előtt van, illetve 
még az idén befejeződik a 
Honvéd tér 5—6. számú ház 
padlás- és födémcseréje, a 
Mérey utca 7., a Hunyadi Já-
nos sugárút 41., a Tündér ut-
ca 1., a Gutenberg utca 28. (a 
homlokzati munkák nélkül), 
a Korányi-rakpart 4. (a hom-
lokzati munkák nélkül), a 
Szűcs utca 10., a Jakab La-
jos utca 3. számú épületek 
teljes felújítása. Októberben 
befejezik a sokat emlegetett 
és joggal hiányolt Dobó utca 
41. szám alatti orvosi rende-
lő munkáit, ugyanitt a laká-

Endre utca 6., a Teréz utca 
27., a Londoni körút 1., a Ju-
hász Gyula utca 9. számú la-
kóházakban. 

Váltólakás és kivitelezői 
kapacitás hiánya, illetve át-
tervezés miatt elmarad az 
idei programból az Április 4. 
útja 48., a Juhász Gyula utca 
17., az Aradi vértanúk tere 5., 
a Kossuth Lajos sugárút 8. 
számú épület felújítási és 
emeletráépítési, illetve tető-
fedési munkája és a Kígyó 
utca 1. homlokzati tatarozása. 
Ezeket az elmaradásokat csak 

A DNFF az ország más te-
rületein is erőteljesen érez-
teti katonai jelenlétét. A UPI 
jelentése szerint szerda reg-
gel a Mekong deltavidékén 
tűz alá vettek egy kerületi 
székhelyet, egy fontos rádió-
állomást és egy repülőteret. 

Szerda délelőtt a párizsi 
előzetes amerikai—észak-vi-
etnami megbeszélések 21. 
ülésszakán Harriman, az 
amerikai delegáció vezetője 
beszédében megpróbálta ki-
sebbíteni a dél-vietnami ha-
zafiak harci sikereinek je-
lentőségét. Ezzel összefüggés-
ben éles szavakkal támadta a 
VDK kormányát, azzal vá-
dolva, hogy „a saigoni kor-
mány diszkreditálására" tö-
rekedve vég nélküli ember-
áldozatokra szánta el magát. 

Xuan Thuy, az észak-viet-
nami küldöttség vezetője, be-
szédében ismét felszólította 
az Egyesült Államokat, hogy 
szüntesse be a bombatámadá-
sokat és az összes háborús 
cselekményeket a VDK ellen, 
máskülönben a párizsi meg-
beszélések továbbra is holt-
ponton maradnak és ezért az 
amerikai felet terheli a teljes 
felelősség." Utalt Johnson el-
nök legutóbbi beszédeire, 
amelyekben megismételte, 
hogy „válaszlépés" nélkül 
nem szüntetik be Észak-Viet-
nam bombázását. Xuan Thuy 
cáfolta azokat a magyaráza-
tokat, amelyek szerint Ha-
noi az amerikai elnökválasz-
tásoktól vár kedvező fordu-
latot. „Mi már kijelentettük, 
hogy az elnökválasztás az 
Egyesült Államokban az 
amerikaiak ügye, azonban 
kudarcra van ítélve minden 
elnök tevékenysége, aki nem 
rendezi helyesen a vietnami 
problémát a vietnami nép 
alapvető nemzeti jogainak fi-
gyelembevételével." 

A hivatalos megbeszélések 
következő ülését jövő szer-
dán, szeptember 18-án tart-
ják. 

A Moszkvából kedden es-
te hazatért csehszlovák kor-
mányküldöttség tárgyalásai-
ról Frantisek Hamouz mi-
niszterelnök-helyettes tájé-
koztatta szerdán a sajtó 
munkatársait Felhívta a fi-
gyelmet, hogy a keddi tár-
gyalásokkal létrejöttek a to-
vábbi konszolidációnak és a 
népgazdaság fejlesztésének 
előfeltételei. Moszkvában 
megértéssel találkoztak és 
ennek bizonyítékai az alá-
írt gazdasági megállapodá-
sok. Hamouz elmondotta, 
hogy a megállapodások hoz-
zájárultak a csehszlovák nép 
életszínvonalának emelésé-
hez és munkájának biztosí-
tásához. Hasonló tárgyalá-
sok lesznek a jövőben is — 
mondotta. 

Hangsúlyozta Hamouz, 
hogy a csehszlovák kormány 
energikusan törekszik az 
élet normalizálására. „Üj 
szakasz kezdődik, minőségi-
lég új szakasz, amely meg-
követeli, hogy előre nézzünk. 
Van bennünk elég erkölcsi 
erő, hogy biztosítsuk a 
moszkvai megállapodások 
teljesítését" — mondotta. 
Hamouz a moszkvai megál-
lapodásokat — amelyeket 
korábban a csehszlovák párt-
ás állami vezetők írtak alá 
— reális alapként jellemez-
te, melyeken az állam jö-
vője felvirágozhat 

Ludvik Svoboda államel-
nök kedden fogadta a cseh-
szlovák tudományos élet 
képviselőit dr. Gustav Husak 
csehszlovák miniszterelnök-
helyettes és dr. Bohuslav 
Kucera igazságügy-miniszter 
társaságában. A száztagú 
küldöttség, a Csehszlovák 
és a Szlovák Tudományos 
Akadémia tagjai és más tu-
dományos intézetek képvise-
lői előtt dr. Husak tartott 
tájékoztatót a tudományos 
dolgozók jelenlegi politikai 
feladatairól. 

A küldöttség tagjai támo-
gatásukról biztosították a 
Csehszlovák Kommunista 
Párt és kormány politikáját 

Szerdán ülést tartott az a 
politikai bizottság, amelyeta 
CSKP KB augusztus 31-i 
plénumán választottak meg 
a Cseh Kommunista Párt 
kongresszusának előkészíté-
sére. A bizottság ülésén Mar-
tin Vaculik, a KB tagja is-
mertette a Cseh KP kong-
resszusa programnyilatkoza-
tának vázlatát, valamint a 
Cseh KP és annak revíziós 
és ellenőrző bizottsága fel-
adataival foglalkozó előzetes 
anyagot. A politikai bizott-
ság a kongresszus előkészí-
tésével kapcsolatos javasla-
tait a CSKP KB elnöksége 
elé terjeszti. 

hiánycikknek számító alkat-
rész készítésére vállalkozik. 
Az ország úgyszólván vala-
mennyi textilipari üzeme — 
így a szegedi textilművek — 

sok felújítása a jövő év első részben ellensúlyozza, hogy a 
negyedére marad. Ugyancsak vállalat az ünnepi hetek kez-
félig készül el az idén a Gu- dete előtt soron és terven felül 

Békemozgalmunk 
két évtizede 

Szellemi életünk kiválósá- nyan 1948-ban ott voltak 
gainak, a magyar békemoz- Wroclawban az értelmiségi 
galom alapító tagjainak és világtalálkozón, majd pedig 
mai vezetőinek nagyszabású 
találkozójával emlékeztek 
meg szerdán a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsá-
nak klubjában a magyar ér-
telmiség nemzeti bizottsága 
megalakulásának 20. évfor-
dulójáról. Az összejövetel bevezetőt, majd többen má-
résztvevői közül jó néhá- sok szólaltak te1 

a magyar értelmiség nem-
zeti bizottságában tevékeny-
kedtek. A jubileum alkal-
mából Erdei Ferenc, a Ha-
zafias Népfront Országos Ta-
nácsának főtitkára mondott 

MTI—CP — Balassa Fereno felvitele 

MAGYAR-OSZTRÁK KOOPERÁCIÓ. Elkészült az első negyvenüléses autóbusz, 
amelyet a magyar IKARUS és az osztrák SAURER gyár közösen gyártott, a magyar 
—osztrák ipari kooperáció keretében. Képünkön: az ú j autóbusz mellett Ottokár 
Padzl. a Saurer Művek igazgatója Bacsák Nándorral, a MOGÜRT Külkereskedelmi 

Vállalat vezérigazgatójával 

Műanyag készítő 
félautomaták 

Űj üzemrész a gumiipari ktsz-ben 

A Szeged! Gumi- és Mű- számára nélkülözhetetlen se-
anyagfeldolgozó Ktsz nagyot gédeszközök, kezdőkúpok, or-
fejlődött az elmúlt esztendő- sók kerülnek ki műhelyeik-
ben. Az eleinte 8 taggal ala- bői. A Szegedi Kéziszerszám-
pított kollektíva létszáma több gyár is jó partnerre talált a 
mint tízszeresére növekedett, gumis szövetkezetben. Az 
az alkalmi javítások, kisipa- exportra kerülő kombinált 
ri módszerek helyett főleg fogók, csavarhúzók számára 
alkatrészgyártással foglalko- a szövetkezet szakemberei 
zik. Termelése 1968-ban már készítenek biztonságos mű-
meghaladja a 14 millió fo- anyag szigetelő nyeleket, 
rintot. Parragi Ferenc elnök el-

A szövetkezet lehetőségei- m o n d t a > h o g y ú j a b b a n autó-
hez mérten szakadatlanul alkatrészek előállításával is 
korszerűsíti termékeit. Ha- megpróbálkoznak: a VILL-
gyomanyos árucikkei mellett T E X r é s z é r e autóvillogókat 
t f / E f J ^ h ^ S T ™ gyártanak műanyagból, nagy 

sorozatban. A szóvetkezet 
megrendelői közé tartozik a 
Hódmezővásárhelyi Metri-
pond Mérleggyár is, amely 
híres mérlegeihez Szegeden 
készítteti a kezelőgombokat. 

A fejlődést, a korszerűsí-
tést sokáig a szűkös műhe-
lyek, üzemházak akadályoz-
ták: a ktsz műanyag részlegei 
hat helyen dolgoztak Szege-
den. Sajnos a központi tele-
ljen nincs lehetőség a bőví-
tésre, mert később a közpon-
ti üzemnek is a nyugati ipar-
övezetbe kell költöznie. A 
gond mégis megoldódott, a 
ktsz megfelelő területet és 
épületet kapott a Pulcz utcá-
ban és ott mintegy félmillió 
forint költséggel korszerű 
üzemrészt alakított ki. Az 
eredetileg hat helyen műkö-
dő részlegeket összevonták és 
a célszerű termelésszervezés 
elvei szerint ú j műanyagfel-
dolgozó üzemet létesítettek. 
Négy félautomatát, egy auto-
mata, valamint egy hidrauli-
kus fröccsöntő berendezést 
vásároltak és állítottak mun-
kába. Ezek segítségével 
nagymértékben megkönnyí-
tették az itt dolgozók munká-
ját. De a szociális körülmé-
nyek javítására is gondoltak: 
mintegy 50 férfi és nő szá-
mára kényelmes fürdőt és 
öltözőhelyiségeket képeztek 
ki. Parragi Ferenc tájékozta-
tott arról, hogy az ú j mű-
anyagfeldolgozó üzemrész-
ben hosszú időre biztosítot-
ták a korszerűsítés lehetősé-
gét. Mód nyílik a további gé-
pesítésre, a régi prések ki-
cserélésére 

M. L 


