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Magyar—délszláv barátsági 
estet rendeztek tegnap, szer-
dán Deszken. Ebből az alka-
lomból a községbe látogatott 
Cyőri Imre, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának tagja, a 
Csongrád megyei pártbizott-
ság első titkára, Ognyenovics 
Milán, a Magyarországi Dél-
szlávok Demokratikus Szö-
vetségének főtitkára, Bara-
nya megyei országgyűlési 
képviselő, Csápenszki István, 
az MSZMP szegedi járási bi-
zottságának első titkára, Ka-
tona Sándor országgyűlési 
képviselő, a Hazafias Nép-
front Csongrád megyei bi-
zottságának titkára, Niesz-
ner Ferenc országgyűlési 
képviselő, a tiszaszigeti Bú-
zakalász Tsz elnöke és dr. 
Ábrahám Antal, a szegedi já-
rási tanács vb elnökhelyette-
se. 

A vendégek Molnár Mihály 
községi vb-elnökkel, Juhász 
Ferenc MSZMP községi 
csúcstitkárral és más helyi 
vezetőkkel együtt látogatást 
tettek a Kossuth Tsz-ben, 
ahol Kanalas Sándor elnök, 
a Táncsics Tsz-ben, ahol Tö-
rök Tibor elnök, a szanató-
riumban, ahol dr. Mihajlo-
vlcs Lehel igazgató főorvos 
üdvözölte őket, illetve adott 
helyzetismertetést. Ezután a 
községi tanácsházán rövid 
baráti eszmecserére került 
sor, i t t a vendégek megis-
merkedtek Deszk fejlődésé-
vel, a lakosság megélhetési 
körülményeivel. 

Este fél 8 órakor kezdődött 
a művelődési házban rende-
zett magyar—délszláv barát-
sági est. A tágas termet zsú-
folásig megtöltötték a község 
lakói. A Himnusz hangjait 
követően Rádity Velimir dél-
szláv pedagógus nyitotta meg 
a népes barátsági gyűlést, 
majd úttörők virágokkal kö-
szöntötték az elnökséget. 

Ezután Győri Imre elvtárs 
mondott élénk érdeklődéssel 
kisért beszédet. Lelkes taps 
közben tolmácsolta az 
MSZMP Központi Bizottsága, 
a Csongrád megyei pártbi-
zottság, a szegedi járási 
pártbizottság és a Hazafias 
Népfront megyei bizottságá-
nak üdvözletét, majd a, helyi 
politikai és gazdasági kérdé-
sek fontosságának hangsúlvo- > 
zása után nemzetközi kérdé- j 
sckről szólott, amelyek — | 
mint mindenütt — Deszken is 5 

érdeklik és érintik az embe-
reket. 

Beszédében elsősorban a 
Csehszlovákiában kialakult 
helyzetet elemezte részlete-
sen. A többi között ismertet-
te azokat az okokat, amelyek 
szükségessé tették a Cseh-
szlovák Szocialista Köztársa-
ságnak nyújtott testvéri se-
gítséget. Érvek egész sorával 
bizonyította, h o ® az öt szo-
cialista országnak interna-
cionalista kötelessége volt a 
katonai intézkedés, mert 
Csehszlovákiában közvetlen 
veszélybe került a szocializ-
mus. Azt pedig, hogy egy 
testvérországot az ellenforra-
dalom kiragadjon a szocialis-
ta tábor közösségéből, soha 
semmilyen körülmények kö-
zött nem engedhetjük meg. 

A me®énkben élő nemze-
tiségiek az egész lakossággal 
e®etemben, mély hazafiúi és 
internacionalista gondolko-
dásról. magatartásról tettek 
tanúbizonyságot a csehszlo-
vákiai események kapcsán is. 
Ha a kezdeti időszakban vol-
tak is e®esekben kételyek, 
az azóta eltelt időszak ta-
pasztalatai. tényei eloszlat-
ták ezeket és az öt szocialista 
ország által megtett lépés 
szükségességéről, igazságos 
voltáról győzték meg őket is. 

Virágok a vendégeknek. A képen jobbról Győri Imre, 
mellette Ognyenovics Milán 

Ez a felismerés mutatkozott végbe ezen a téren is. 
meg abban is, ahogyan egész Az itt élö nemzetisé-
népünk, köztük az i t t élő giek ma hazánk egyenrangú 
nemzetiségiek ebben a kér- állampolgárai. Megszűnt az 
désben is e®etértésükről, tá- őket kétszeresen is fenyege-
mogatásukról biztosították tő elnyomás, kizsákmányolás 
pártunk központi bizottságát és megaláztatás. Munkájuk 
és a magyar forradalmi után e ® r e gazdagabbá válik 
munkás-paraszt kormányt. életük. Élve politikai, kultu-

Persze voltak és vannak rális jogaikkal, aktívan részt 
ma is országunk határain ki- vesznek a politikai és a tár-
vül, de akadnak belül is sadalmi életben. Egész politi-
olyanok, akik ú j ra és ú j ra kai magatartásukban és cse-
megkísérlik népünk nemzeti lekvésükben az a közös felis-
egységét megbontani. Ezek mérés vezeti őket, hogy sor-
azonban kudarcra vannak suk és jövőjük közös egész 
ítélve. dolgozó népünk sorsával és jó-

Régen elmúlt már az a vi- vőjével, ezért egységesen tá-
léig, amikor népünket meg mogatják a szocializmus fel-
lehetett téveszteni hazug, na- jes felépítésére irányuló párt-
cionalista, soviniszta eszmék- és kormánypolitikát. 
kel, amikor a népek közötti Győri Imre elvtárs beszé-
gyűlölködés felszításával el dét hosszasan megtapsolták, 
lehetett leplezni a múlt Ezután Ognyenovics Milán 
rendszer uralkodó osztályá- szerb és magyar nyelven szólt 
nak ország- és népellenes te- a gyűlés résztvevőihez, több 
vékenységét. érdekes és fontos kérdést 

Az elmúlt több mint két érintve, 
évtized alatt pártunk és kor- A ma®ar—délszláv barát-
mányunk következetes mar- sági est második részében a 
xista—leninista nemzetiségi battonyai nemzetiségi népi 
politikája alapján gyöke, együttes adott színes, hangu-
res változások mentek latos kulturális műsort. 

Dr. Ajtai Miklósnak, a Mi-
nisztertanács elnökhelyette-
sének meghívására szeptem-
ber 16 és 18 között Eugeniusz 
Szyr miniszterelnök-helyettes 
vezetésével len®el delegáció 
tartózkodott Ma®arországon. 

A küldöttség tanulmányoz-
ta a tudományos kutató és a 
műszaki fejlesztés irányítá-
sának és szervezésének rend-
szerét. A tár®alásokon a 
két fél véleményt cserélt az 
országaink közötti tudomá-
nyos és műszaki együttmű-
ködés továbbfejlesztéséről. 
E®eztették az Országos Mű-
szaki Fejlesztési Bizottság és 
a Len®el Tudományos és 
Műszaki Bizottság közvetlen 
együttműködésének 1969. és 
1970. évi tematikáját, vala-
mint a műszaki dokumen-
tációk, licencek és találmá-
nyok átadása, új, hatéko-
nyabb rendjének alapelveit. 

Megállapították, h o ® ked-
vezőek a feltételek az együtt-
működés fejlettebb formái-
nak bevezetésére. 

A len®el delegáció szerda 
este elutazott Budapestről, 

A Téglaipari Vállalat szegedi L számú gyárában nagy-
arányú rekonstrukciót valósítanak meg. Ennek egyik ú j 
létesítménye a hatalmas kazánház, amelyben nagytelje-
sítményű gáztüzelésű kazánt helyeznek el. A gyártás 
folyamataihoz a képünkön látható kazán szolgáltatja majd 
a gőzt; így — lényegesen megrövidítve a szárítási időt — 
a műszárítót is ez fogja fűteni. A Kazánkovács Ktsz dol-

gozói év végére készülnek el a szerelési munkálatokkal 

Vietnami-amerikai 
megbeszélések 

A Párizsban folyó vietna- folyók gátjai és az okozott 
mi—amerika hivatalos meg- károk kijavításán dolgozó 
beszélések az előzőekhez ha- lakosság ellen intézett bar-
sonlóan eredménytelen szer- bár és bűnös bombatámadá-
dai, 22. ülésén Xuan Thuy sokat. 
miniszter, a VDK képviselő- A miniszter rámutatott, 
je elítélte az amerikaiaknak az amerikai fél azzal az is-
azt az eljárását, hogy folyto- mételt próbálkozásával, h o ® 
nosan „deeszkalációról" és az értekezleten felveti a 
arról a törekvésükről beszél- demilitarizált övezet problé-
nek, h o ® „helyreállítják a P l á j a t - a nemzetközi közvé-
, , , , , „ ' , , lemeny előtt azt a hamis 
beket Vietnamban, a való- i á t s z a t o t igyekszik kelteni, 
ságban pedig az ország mintha a vietnami háború 
mindkét övezetében fokoz- az ország északi és déli öve-
zák háborús erőfeszítéseiket. z e t e

 A
közöfe! összecsapás len-

„.. , . . .. „ . . . ne. A valosagban e háború 
Különösen éles szavakkal a v i e t n a m i n é p ellenállási 
ítélte el az észak-vietnami háborúja az óceán túlsó felé-

ről jött amerikaiak agresszió-

Hadgyakorlat 
az HSZK-ban 

A Dél-Németországban folyó „Fekete oroszlán" NATO 
hadgyakorlat keretében mélyrepülők vegyi anyagokkal 
harcképtelenné tették egy híd feltételezett őrségét. A ké-
pen: gázálarcos katonák a támadást követően elfoglalják 

a hidat 

jávai szemben, 
Az amerikai felet ezúttal 

az Egyesült Államokba je-
lentéstétel céljából vissza-
utazott Averell Harriman 
helyett Cyrus Vance nagy-
követ képviselte. Felszólalá-
sában elsősorban azt i ® e -
kezett kétségbe vonni, hogy 
a DNFF a dél-vietnami nép 
képviselője. 

A vietnami—amerikai ta-
nácskozások 23. ülésére szep-
tember 25-én kerül sor. 

Mint az AP jelentéséből 
kitűnik, Washington rendkí-
vül csalafinta módon olyan 
híreket bocsát szárnyra, 
amelyek szerint az Egye-
sült Államoknak nincs ki-
fogása az ellen, h o ® „a 
DNFF képviselői helyet 
foglaljanak a békekonferen-
cia asztalánál, az észak-viet-
nami küldöttség oldalán". 
Az ameriakiak ez esetben 
viszont követelik azt, hogy a 
saigoni bábkormány ugyan-
olyan jogkörrel és ugyan-
olyan szinten vegyen részt 
a tárgyalásokon, mint a 
VDK. 

lapán aláírja 
az atomstoih 

szerződést 
A rendszerint jólértesült 

bonni General-Anzeiger 
című lap szerint a japán kor-
mány „nem bátorította fel 
az NSZK kormányát arra, 
h o ® tagadja meg aláírását 
az atomsorompó-szerződés 
alól". Takeo Miki japán kül-
ü®miniszter közölte Brandt 
nyugatnémet külü®minisz-
terrel, h o ® Japán csatlakoz-
ni fog a szerződéshez. 

Ezek szerint Bonn nem érte 
el célját, h o ® Japánban szö-
vetségest találjon az atom-
sorompó-e®ezmény elleni el-
lenállás fokozásához. E ® e t -
értés a két külü®miniszter 
között csak abban állt fenn, 
h o ® a békés célokra szol-
gáló atomenergia felhaszná-
lását és a kutatást nem sza-
bad semmiféle szerződésnek 
sem akadályoznia. 

Hz A S Z Ú 
kongresszusa 
Kairóban folytatja mun-

káját az Arab Szocialista 
Unió országos kongresszusa. 
A szerda délelőtti ülésen a 
küldöttek Gamal Abdel 
Nasszer elnökletével szerve-
zeti kérdéseket vitattak meg. 
Az Al Akhbar jelentése 
szerint a kedd délutáni ülé-
sen a bizottság elfogadta az 
ajánlást, amelynek értelmé-
ben a központi bizottság leg-
kevesebb 50 százalékát a 
munkások és parasztok kép-
viselőiből kell választani. 
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