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Megállapodás 
Moszkvában 
Budapesten kezdődött, 

Moszkvában folytatódik. 
Jóleső érzéssel nyug-
tázhatjuk, hogy a kom-
munista- és munkás-
pártok nemzetközi ta-
nácskozása előkészítő 
bizottságának küldöttei 
a szovjet fővárosban 
tartott tanácskozáson 
elismerően nyilatkoztak 
a Magyar Szocialista 
Munkáspártnak a nem-
zetközi tanácskozás ér-

j dekében kifejtett tevé-
kenységéről. A magyar 
fővárosban 1967 no-
vembere óta tartott öt 
tanácskozás, a munka-
bizottság eredményes 
ülései, a sok-sok kon-
zultáció és előzetes 
megbeszélés tette le-
hetővé, hogy most — 
immár Moszkvában — 
sor kerülhetett a hato-
dik nagyfontosságú lé-
pésre. 

A nemzetközi közvé-
lemény rendkívül nagy 
figyelmet tanúsított az 
előkészítő bizottság 
mostani moszkvai ülé-
se iránt. 

A bizottság üléséről 
kiadott közlemény ar-
ról tanúskodik, hogy 
a testvérpártok képvi-
selői eleget tettek meg-
bízatásuknak. Megvitat-
ták a tavaly április 28-
án alakult munkacso-
port által előkészitett 
dokumentumot és állás-
pontjuk kifejtése után 
megegyeztek abban, 
hogy a tervezetet meg-
küldik a kommunista-
és munkáspártok köz-
ponti bizottságainak. 
Egyetértésre jutottak 
atekintetben is, hogy 
a nemzetközi tanácsko-
zás napirendjén a ta-
valy februárban meg-
határozott téma szere-
pel: „Az imperializmus 
elleni harc feladatai a 
jelenlegi szakaszban és 
a kommunista és mun-
káspártok, az összes im-
perialista ellenes erők 
egysége." Megállapodás 
született abban is, hogy 
a tanácskozásra, amely-
nek megnyitását 1969. 
június 5-re tűzték ki 
Moszkvában, az összes 
kommunista és munkás-
pártokat meghívják. Az 
előkészítés most két- és 
többoldalú konzultációk 
keretében folvtatódik, 
maid május 23-án mée 
egy — záró — ülést 
tart az előkészítő bi-
zottság. 

Kitüntették 
a védőket 

A Szovjetunió Legfelső Ta-
nácsa a Damanszkij-sziget 
elleni kínai határprovokáció 
visszaverésében tanúsított 
helytállásukért többeket a 
Szovjetunió Hőse címmel 
tüntetett ki. Képünkön: Vita-
li j Bubenyin főhadnagy, a 
kitüntetettek egyike, aki a 
kínai fegyveres támadás so-
rán megsebesült: a kórház-
ban ápolónőjével beszélget. 

A Komszomol Központi 
Bizottságának Vörös Zászla-
jával tüntették ki két határ-
őrség Komszomol-szerveze-
tét. A legmagasabb Komszo-
mol-kitüntetéssel — a Kom-
szomol Becsület-jelvénnyel 
— öt fiatal határőrt, a „Ka-
tonai helytállás" jelvényével 
pedig 21 határőrt tüntettek 
ki. 

Érkeznek az előregyártott elemek 
Program szerint dolgoznak az építők 

H ca e í B f s i ¥ e ü e f e k 

D é l - V i e t n a m I s c n 

Washington kitart a saigoni bábkormány mellett 

Somogyi Károlyné felvétele 

Elkészült az MTA Biológiai Intézet monolit-alapja 

Üjszeged három fontos 
építkezésén egyszerre sza-
kadt vége a „téli álomnak". 
Az MTA Biológiai Intézete, 
a pártiskola és a fedett 
uszoda szemlátomást alakot 
ölt, a kedvezőbb időjárást 
kihasználva felgyorsult az 
építőipar munkája. 

Tavaly júniusban végez-
ték az első kapavágást a 
Kállai sor melletti területen. 
A Csongrád megyei Építő-
ipari Vállalatnak élőbb a 
kevésbé látványos terepren-
dezési, alapozási munkála-
tokat kellett elvégezni. Idén 
januárban megkezdődött a 
föld-visszatöltés, majd a 
múl t hónapban az ácsok is 
megjelentek a biológiai in-
tézet bölcsőjénél. Munkájuk 
nyomán tegnapra már tes-
tet öltött az első szint zsa-
luzata, a közeli napokban 
megkezdődik a betonozás. 
Heim János, a Csongrád 
megyei Ál lami Építőipari 
Vállalat főmérnöke tájékoz-
tatott arról, hogy az MTA 
Biológiai Intézeténél a sor-
rend optimum programozás 
technológiájával dolgoznak. 
Azaz pontos szervezéssel, fo-
lyamatosan végzik az építő-
ipari tevékenységet; ezzel 
április 4-re elkészül a vas-
beton monolit-szint betono-

zása. A szükséges beton 
alapanyagot a Dorozsmai úti 
előregyártó telepről gépko-
csival szállítják Újszegedre. 
Ha az építkezés ilyen jó 
ütemben halad, a jövő hó-
nap első hetében már az 
előregyártott elemeket sze-
relik, s június végére vala-
mennyi szintet, — a 8 eme-
letet - elkészítik. 

Ugyancsak fontos állomá-
sához érkezett az újszegedi 
fedett uszoda építése. A víz-
ügyi építőipari vállalat dol-
gozói valamennyi tartópil-
lért elhelyezték és elkészí-
tették. A helyszínen kapott 
tájékoztatás szerint a na-
pokban megkezdődött az 
előregyártott tetőszerkezeti 
elemek szállítása is. Az ösz-
szesen 300 tonna súlyú tető-
szerkezet részeit az Épület-
szerelő- és Gépgyártó Vál-
lalat dolgozói emelik majd 
helyükre. Erre valószínűleg 
a jövő héten már sor ke-
rül. A tetőszerkezet össze-
szerelése után megkezdődik 
majd a medence építése. 

A télen megfelelő körül-
ményeket teremtett munká-
sainak a Csongrád megyei 
Építőipari Vállalat az újsze-
gedi pártiskola épületében. 
A télen elvégezhették a 
földszinti szárny alapozását. 

A napokban már a harma-
dik emeletnél tartottak a 
vakoló munkások. A kedve-
ző időjárás lehetővé teszi, 
hogy a teljes épületen el-
végezhessék a szükséges va-
kolásokat. Jó jel, hogy a 9 
szintes épületben megjelen-
tek a fűtésszerelők, s a jö-
vő hónapban a vállalat hoz-
zálát a szakipari munkák-
hoz is. 

M . I . 

A DNFF állandó tűzcsapá-
saitól és kora tavaszi általá-
nos támadássorozatától zak-
latott amerikai fegyveres 
erők úgynevezett stratégiai 
ellenoffenzívájuk keretében 
hétfőn újabb hadműveletet 
indítottak Dél-Vietnam észa-
ki részében. A Maineszirt-
fok fedőnevet viselő akció 
rendeltetése, hogy — .mint 
hivatalosan közölték — visz-
szafoglalják a korábban fel-
adott Khe San-i támaszpon-
tot, ahonnan az amerikaiak 
legutóbb véres fejjel voltak 
kénytelenek távozni. 

A mintegy 3000 tengerész-
gyalogos bevetésével és száz 
páncélos támogatásával meg-
kezdett tehermentesítő tá-
madás harcászati célját ab-
ban jelölték meg, hogy „fel-
tartóztassák a kommunista 
erők Laoszból történő beszi-
várgását". A Laosszal kap-
csolatos amerikai szándékok 
azonban — mint megfigye-
lők emlékeztetnek rá — ko-
rántsem ilyen egyértelműek, 
hiszen ismeretes, hogy az 
Egyesült Államok az utóbbi 
időben fokozta Laosz ellen 
irányuló provokációit, s 
napról-napra újabb és újabb 
támadó légikötelékeket küld 
a laoszi térségek fölé. 

A DNFF harcoló alakula-
tai időközben folytatják ta-
vaszi offenzívájukat. Kedden 
hajnalban 35 ellenséges ka-
tonai objektumot lőttek ra-
kétával és aknavetővel. 
Ujabb gyalogsági összecsapá-
sokat is jeleztek hírügynök-
ségek. Különösképpen súlyos 
harcok bontakoztak ki Wui 
Nhon térségében a szabad-
ságharcosok és az állásaikat 

védelmező amerikai alakula-
tok között. 

A Nhan Dan című hanoi 
lap hétfői számában hosz-
szabb cikk foglalkozik Laird 
amerikai hadügyminiszter 
jelentésével, amelyet az ame-
rikai szenátus hadügyi bi-
zottsága előtt tett vietnami 
látogatása után. 

A cikk megállapítja, hogy 
a hadügyminiszter a Viet-
namban látottak alapján bo-
rúlátónak mutatkozott, mivel 
az amerikai haderők és a 
bábcsapatok nem tudnak 
eredményeket elérni a ha-
zafias erőkkel szemben. Ez 
senkit sem lepett meg — 
folytatja a cikkíró —•, vi-
szont élénk visszhangot vál-
tott ki a hadügyminiszter 
Vietnammal kapcsolatos ja-
vaslata. Az amerikai nép és 
a világ összes népei ugyanis 
néhány hónap óta olyan lé-
péseket vártak az új wa-
shingtoni kormánytól, ame-
lyek lehetővé teszik a há-
ború befejezését és a viet-
nami kérdés rendezését. 

Ezzel szemben Laird had-
ügyminiszter jelentése vilá-
gosan leleplezte a Nixon-
kormány szándékait: kerül-
jön bármibe is, Washington 
továbbra is kitart a saigoni 
bábkormány mellett. 

Az Egyesült Államok te-
hát hatalmon tartja a saigo-
ni bábkormányt, és miután 
az utóbbi túlságosan is 
gyenge ahhoz, hogy biztosít-
sa uralmát, az Egyesült Ál-
lamok meghosszabbítja a 
dél-vietnami katonai meg-
szállást és megerősíti ottani 
csapatait. 

A készletek 
elegendőek az újig 
Törekvések a zöldség, gyümölcs árának 

csökkentésére 
A Zöldség, Gyümölcs Ke-

reskedelmi Egyesülés igaz-
gatósága az országos készle-
tek alakulásáról, a szerző-
déskötések helyzetéről tár-
gyalt hétfői ülésén. 

Az országos készletek — 
a várható igényekkel szá-
molva — elegendőek az ú j 
termésig, s rövidesen na-
gyobb mennyiségben kerül-
nek forgalomban a primőrök 
is. Burgonyából mintegy 140 
vagonos többlettel számol-
nak. Ennek ellenére a tel-
jesen biztonságos ellátás ér-
dekében ú jabb 400 vagon 
burgonya importját határoz-
ták el. 

Az idei szerződéskötések 
kedvezően alakulnak, s — az 
eddigi eredmények alapján 
— megnyugtató, j ó ellátást 
ígérnek. A tervek szerint az 
egyesülés vállalatai összesen 
108 650 vagon burgonyát, 
zöldséget és gyümölcsöt vá-
sárolnak fel, a tavalyinál 
mintegy 22 ezer—23 ezer 
vagonnal többet. Zöldségfé-
lékből és gyümölcsből a 
terv szerint a tavalyinál és 
az azt megelőző évinél is 
nagyobb mennyiséggel szá-
mol. A lakosság részére 
mintegy 52 ezer vagonnyi 
burgonyát, zöldsávét és 
gyümölcsöt szánnak, a tava-
lyinál 7 százatokkal többet, 
"zenkíviil számítanak a sza-
bedniari felhozatal nagyobb 
mértékű növekedésével is. 

Az igazgatótanács állásfog-
lalásában megállapította, 
hogy a felvásárlási és érté-
kesítési előirányzat reális, 
annál is inkább, mert az 
időjárás, a tavasz késedelme 
ellenére is, kedvezőnek ígér-
kezik. Felhívja vállalatainak 
figyelmét, hogy a lakosság 
jobb ellátása érdekében fej-
lesszék üzlethálózatukat, 
minden leszerződött árut ve-
gyenek át a termelőktől. Se-
segítsék elő, hogy a minőség 

megóvása, a költségek csök-
kentése érdekében — minél 
több zöldség és gyümölcs 
kerüljön a termelőtől a köz-
vetlen fogyasztóhoz. 

Az igazgatótanács irány-
elvként adta ki a zöldség-
gyümölcs árszínvonal csök-
kentését. Véleménye szerint 
a tervezett átlagtermések 
realizálásával, még közepes 
termés esetén is. az 1967. 
évi szint alá lehet szorítani 
a fogyasztói árakat. 

Tanácskoztak a tsz-ek 
szocialista brigádvezetöi 

Hétfőn, a Béke Szálló ku-
polatermében rendezte meg 
a TOT a termelőszövetkeze-
tek szocialista brigádvezetői-
nek első országos tanácsko-
zását. Az értekezleten az or-
szág minden részéből 400 
brigádvezető vett részt. Ott 
volt dr. Dimény Imre mező-
gazdasági és élelmezésügyi 
miniszter. Molnár János mű-
velődésügyi miniszterhelyet-
tes. Gál László, a SZOT "tit-
kára és dr. Tóth Mátyás, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának osztályvezetője. 

A tanácskozáson Belgyár 
András tsz-elnök, a TOT 
versenybizottságának elnö-
ke tartott beszámolót. El-
mondotta, hogy idén három 
és fél ezer szocialista bri-
gádban 53 000 szövetkezeti 
tag munkálkodik. A mozga-
lom megerősítése és kiszéle-
sítése az elkövetkező idő-
szak feladata; néhány tsz-
ben. ahol a gépesítés szín-
vonala jobb az átlagosnál, 
már megalakultak a komp-
lex szocialista brigádok 


