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A Budapesti út mellett épülő új szegedi tejözemben 

az építőket szerelők, asztalosok váltották fel. Ahogy kö-

zeledik az „üzemi premier" napja, úgy gyorsul a mun-

katempó. Szinte naponta érkeznek új gépek az NDK-

ból, az NSZK-ból és természetesen a magyar gyárak-

ból is. 

Delegációnk 
a KGST 
berlini 
ülésszakán 

Apró Antalnak, a Minisz-
tertanács elnökhelyettesének 
vezetésével vasárnap magyar 
kormányküldöttség utazott 
Berlinbe a KGST XX I I . ülés-
szakára. A tanácsülésen ün-
nepélyesen megemlékeznek 
arról, hogy húsz évvel ezelőtt 
alapították a Kölcsönös Gaz-
dasági Segítség Tanácsát. A 
tanácsülés után Apró Antal 
részt vesz a KGST végrehajtó 
bizottságának 38. ülésén. 

A delegáció búcsúztatására 
a Keleti pályaudvaron megje-
lent dr. Dimény Imre mező-
gazdasági és élelmezésügyi 
miniszter is. (MTI) 

A párizsi négyes tanácskozás 
a hét végén folytatódik 

Nem csökkentek a harcok Dél-Vietnamban 
Hazatért Washingtonba 

Averell Harriman, a Viet-

namról folytatott tárgyalá-

sokon részt vevő amerikai 

küldöttség távozó vezetője: 

ezzel a diplomáciai pálya-

futásának végére ért a ve-

terán amerikai politikus. 

Nixon, aki a beiktatási 

ünnepségre vasárnap dél-

után érkezett Washingtonba, 

rövid megbeszélést tartott 

Henry Cabot Lodge nagy-

követtel, a párizsi tárgyalá-

sokon részt vevő amerikai 

küldöttség ú j vezetőjével. 

Lodge, aki elődjével, Har-

riman nagykövettel is foly-

tatott megbeszélést, hétfőn 

elindult Párizsba. 

A Vietnammal foglalkozó 

párizsi négyes tanácskozáson 

hétfőn a küldöttségek szó-

vivői között megállapodás 

jött létre arról, hogy a saj-

tóértekezleteket ezentúl a 

nemzetközi sajtóközpontban 

tartják. 

Laurence Walsh, Cabot 

Lodge helyettese megérke-

zett Párizsba. Walsh a saj-

tó képviselői előtt kijelen-

tette, hogy folytatni kíván-

Hivatalba lépett 
az USA új elnöke 

Nixon beiktatási beszéde 

Hétfőn Washingtonban ün- nek gazdagítására' 
nepélyes keretek között ik- hogy „csökkentsék 
tatták be hivatalába Richárd verkezés terheit, erősítsék a 

arra, nak szolgálatára kívánják 

a fegy- fordítani. Arra szólított fel, 

. . . , hogy mindenki nyújtson tá-

Nixont .az Egyesült Államok ^ — I S " ^ - g á t a s t ennek a program-

, , i . ' , . . , A belső kérdésekről szólva nak megvalósításához. Kije-
iével ismét republikánus el- N i x o n u t a U a teljes f o g l a l . l e n t e t t e _ h o g y a z ú j kormány 

nök került a Fehér Házba. koztatottság megteremtésére, hivatalba lépte „új korszak 

A távozó elnök, Lyndon a nyomor elleni küzdelemre, kezdetét jelentheti" az Egye-

Johnson néhány órával Nixon az oktatás megjavítására, a sült Államok számára, 

hivatalba lépte után elhagy- városok rekonstrukciójára, a Nixon első hivatali tény-
falusi lakosság helyzetenek kedése az volt, hogy for-
megjavítására és kijelentet- málisan a szenátus elé tér-
té: biztosítani kell, hogy„fe- jesztette kormánylistáját. 

ta az amerikai fővárost és 

texasi birtokára utazott. 

Nixon az amerikai tör-
, keték és fehérek egy nem-

vényhozás épülete előtt fel- ^ a l k o s s a n a k ) 

nem két kü-

lönálló nemzetet". 

Az ú j elnök kilátásba he-

lyezte, hogy amikor „az or-

állított emelvényen, Earl 

Warren főbíró kezébe tette 

le a hivatali esküt, amely-

ben ígéretet tett, hogy „fenn-

tartja és megvédi az Egye-

sült Államok alkotmányát". 

Az eskütételen jelen volt 

Johnson is. A távozó és az 

ú j elnök együtt érkezett a 

törvényhozás épületéhez, a 

Fehér Házhoz, ahol előzőleg 

rövid megbeszélést folytat-

tak. Nixon előtt tette le a 

hivatali esküt alelnöke, Spi-

ro Agnew volt marylandi 

kormányzó. 

Nixon, az USA új elnöke 

beiktatási beszédében az 

Egyesült Államok békés 

szándékait hangsúlyozta és 

belső megbékélésre szólított 

feL Az elnök kijelentette: 

„A konfrontáció korszaka 

után a tárgyalások korába 

érkeztünk", és hogy „a kom-

munikációs csatornák nyitva 

állnak mindenki számára", 

aki együtt akar működni a 

béke megszilárdítása érde-

kében. 

Nixon hangoztatta, hogy 

„akik kísértésbe esnének" 

ettől a szándéktól, vegyék 

tudomásuk hogy „az Egye-

sült Államok olyan erős 

lesz, amilyennek lennie kell 

és addig marad erős. amíg 

erre szükség van". Hozzá-

fűzte azonban, „nem akar-

hatjuk, hogy mindenki ba-

rátunk legyen, de arra kell 

törekedni, hogy senki se le-

gyen ellenségünk". Az ú j el-

nök békés versenyre szólí-

tott fel „az emberiség életét 

Nyikolaj Podgorníj, a Szov-

jetunió Legfelső Tanácsa El-

nökségének elnöke és Alek-

szej Koszigin, a Szovjetunió 

szág erőforrásait nem kell Minisztertanácsának elnöke 

pusztító háborúra fordítani", táviratban üdvözölte Nixont, 

ezeket az erőforrásokat a az Egyesült Államok hétfőn 

belső problémák megoldásá- beiktatott elnökét 

ja a Harriman és Cyrus 

Vance által megkezdett 

munkát. Hozzáfűzte: „Nem 

szabad lebecsülni a ránk 

váró nehézségeket. Az első 

eredmények biztatók, de 

még sok a tennivaló. Mind-

azonáltal úgy vélem, hogy 

az első eredmények alapján 

derűlátó lehetek a tanács-

kozás kimenetelét illetően." 

Az AP mértékadó párizsi 

körökből úgy értesült hét-

főn, hogy az érdemi tárgya-

lások a hét vége előtt nem 

kezdődnek meg Meg kell 

ugyanis várni, amíg Ky, a 

saigoni rezsim alelnöke Pá-

rizsba érkezik. 

Az AFP francia hírügy-

nökség jelentése szerint a 

Vietnammal foglalkozó pá-

rizsi konferencia megnyitása 

nyomán nem csökkentek a 

harci cselekmények Dél-

Vietnamban. Az utóbbi 24 

óra folyamán a DNFF fegy-

veres erői hét alkalommal 

lendültek támadásba. 

A deltavidéken a 9. ame-

rikai gyalogos hadosztály 

törzskarának szálláshelyét, a 

központi fennsíkon pedig a 

173. amerikai ejtőernyős 

hadosztály egyik parancsno-

ki harcálláspontját „szór-

ták meg" rakétákkal, grá-

nátokkal és aknákkal. A 

harcok súlypontja mind-

azonáltal a főváros és a 

kombadzsai határ között el-

terülő vidéken volt. Tay 

Ninh tartományban három 

hullámban megtámadták az 

1. amerikai légiszállítósú 

hadosztály, valamint a 25. 

gyalogos hadosztály állásait. 

Ez a két nagyobb egység hi-

vatott a főváros védelmére. | 

A nagyméretű ládát most gördítették be a nagyesarnok 

mozaikkövére. Hamarosan újabbal egészül ki a vajkészítő 

gépsor 

Somogyi Káro lyné felvételei 

Cslnosodfk az előtér, figyes asztalosok korszerű falbur-
koló elemeket, kiegészítő berendezéseket helyeznek a 

földszinti előtérbe 

A beiktatás előestéjén nagyszabású hangversenyt rendeztek 

Washingtonban a megválasztott elnök tiszteletére. Képünkön Ri-

chárd Nixon, a hangverseny e lnök i páho lyában , feleségével a 

nemzet i h imnuszt énekl i . Telefoto — A P — MTI — KS 

Népművészeti cikkeink 
33 országban 

A magyar tájak színei, 
virágai, textilbe szőtt, hím-
zett változatainak százai so-
rakoznak az Országos Piac-
kutató Intézet Nagymező 
utcai bemutatótermében 
hétfőn megnyílt kiállításon. 
A kiállítást a népművészeti, 
háziipari szövetkezet alko-
tásaiból a Hungarocoop 
Külkereskedelmi Vállalat 
rendezte. A megnyitón 
megjelent Nagy Józsefné 
könnyűipari miniszter. Csi-
kós Nagy Béla, az Orszá-
gos Anyag- és Árhivatal el-

Jön megint a hideg 
Az Észak- és Kelet-Euró- Spanyolországban ls, de az kerüli meg. így Ukrajna dé-

pát elborító igen hióeg lég- NSZK-ban már a fagypont li részén és a havasaiföldön 
tömegek délnyugat és nvu- körüli értékre esett vissza hófúvások voltak. Hazánk-
gat felé haladva lassan ki- a hőmérséklet. A Szovjet- ban az erőteljesebb lehűlés 
szorítják Nyugat-Európából unió európai területének ma, holnap megkezdődik, 
az enyhe levegőt. Hétfőn nagy részén nappal is mi- ideér a hideg levegő, 
déltájban a brit szigeteken nusz 20—35 fokos fagyot A meteorológusok szerint 
még plusz 7—12 fok volt és mértek. feltartóztathatatlanul jön és 
tartotta magát az enyheség A hideg levegő a Kárpá- megérkezik hazánkba ismét 
Ny ugat-Franciaországbaű és tok vonulatát két oldalról a hideg tál. 

nöke, Borsos László belke-
reskedelmi miniszterhelyet-
tes és Rév Lajos, az OKISZ 
elnöke. 

A megnyitó után a Hun-
garocoop vezérigazgatója. 
Galambos István és helyet-
tese, Futó Tibor tájékoztatta 
a sajtó képviselőit. Elmon-
dották 16 országból 28 cég 
képviselői jelentették be. 
hogy eljönnek megtekinteni 
a kiállítást. Másrészt a nép-
művészek tapasztalatcseré-
jének szánják, és január 25-

én találkozót rendeznek szá-
mukra. Megvitatják majd, 
hogyan alakul, alkalmazha-
tók a népművészet hagyo-
mányainak elemei a mai 
lakáskultúrában és a mo-
dern öltözködésben. 

A Hungarocoop 1968-ban 
33 országba csaknem egy-
mill ió dollár értékben ex-
portált népművészeti cikke-
ket, kézimunkákat. Ezen be-
lül megközelítően 300 000 
dollárt képviseltek a gobe-
linkészítmények. Közvetle-
nül a kiállítás megnyitása 
után is több ezer dollár ér-
tékű gobelinre kaptak meg-
rendelést az Ideérkezett 
osztrák és dán ügyfelektől. 

Kiállítások 
Az év első felében a BU-

DA VOX Külkereskedelmi 

Részvénytársaság két önálló 

kiállítást rendez: februárban 

Bukarestben, áprilisban Han-

noverben. Először mutat ják 

be az Orion hatcsatornás rá-

diórelé berendezését és a 

BRG Titán típusú rádiótele-

fon-családját. 

Pártküldöltség 
Prágából 

Bohumil Simonnak, a 
CSKP Központi Bizottsága 
elnöksége tagjának, a pra-
gai városi pártbizottság első 
titkárának vezetésével hét-
főn küldöttség érkezett Bu-
dapestre. A vendégeket a 
Ferihegyi repülőtéren Né-
meth Károly, az MSZMP 
Politikai Bizottságának pót-
tagja, a budapesti pártbi-
zottság első titkára és a 
pártbizottság titkárai fogad-
ták. Jelen volt Jozef Pu-

csik. a Csehszlovák Szocia-
lista Köztársaság budapesti 
nagykövete is. 


