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látogatásai 

Kállai Gyula fogadta a delegációt 

Fock Jenő 
Zalában 

Fock Jenő. az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja, a 
magyar forradalmi munkás-
paraszt kormány elnöke csü-
törtökön — kétnapos látoga-
tásra Zala megyébe érkezett. 
Délelőtt Zalaegerszegen. a 
megyei pártbizottság épületé-
ben a megye vezető pártakti-
vistáival találkozott. Itt Var-
ga Gyula, a megyei pártbi-
zottság első titkára ismertet-

A' Vietnami Demokraflfrrw Köztársaság nemzetgyűlésének küldöttsége tegnap meg-
koszorúzta a Magyar Hősök Emlékmüvét 

A Vietnami Demokratikus nai eszkaláció tovább erősí- megrongáltak mintegy ezer 
Köztársaság nemzetgyűlésé- tette az indokínai népek har- katonai járművet, több száz 
nek küldöttsége csütörtökön cí egységét: létrejött az nehézágyút és aknavetőt, 
délelőtt a Hősök terén meg- indokínai népek egységes Felszabadítottak három me-
koszorúzta a magyar hősök harci f ront ja az amerikai ag- gyét, 59 járási székhelyet, 
emlékmüvét. Ezt követően resszió ellen. várost és több száz falut, 
Kállai Gyula, az MSZMP ..Az Egyesült Államok — közel kétmillió lakossal, és 
Politikai Bizottságának tag- óriási veszteségei, katonai- most további halálos esa- I 
ja. az országgyűlés elnöke politikai kudarcsorozata, er- pásokat mérnek az amerikai ! 
ez Országház delegációs ter- kölcsi veresége nyomán — imperialistákra és lakájaik- I 
mében fogadta a vietnami előbb-utóbb kénytelen lesz ra." 
páriamenti küldöttséget, feladni a neokolonialista cél- Arról 'beszélt eiután Ho-
amelynek vezetője Hoang kitűzéseit — mondotta Kál- ang Van Hoan fogy az 
Van Hoán, a Vietnami Dol- lai Gyula, — Az eseményék ; amerikai imperialisták azon-
gozók Pár t ja . Központi ' Bi- eddigi menete is arról ta- fran mindig if^rn adták 
zottsága Politikai Bizottsó- núskodik, hogy a délkelet- sötét terveiket. A vietna-
gának tagja, a Vietnami De- ázsiai béke nem a háború j^j nép ugyanúgy,' mint a 
mokratikus Köztársaság kiterjesztésével, hanem a laoszi és a kambodzsai nép, 
nemzetgyűlése állandó bi- katonai akciók beszüntetésé- nagyon kívánja a békét, de 
zottságának elnökhelyettese, vei, az amerikai csapatok azt tart ja, hogy a békének 

A találkozót szívélyes, elv- kivonásával, az indokínai együtt kell járnia a függet-
társi, baráti légkörben tar- népek jogainak tiszteletben lenséggel és a szabadsággal, 
tották. tartásával állítható helyre." Amíg az amerikaiak nem 

A megbeszélés során a „Ezeken túlmenően Viet- hagynak fel agresszív ter-
tárgyaló felek kölcsönösen nam harca más vonatkozás- veikkel, a vietnami, a kam-
tájékoztatták egymást a két ban is fontos tanulsággal bodzsai és a laoszi nép agy-
országot érintő időszerű kér- szolgál: meggyőzően bizo- a n j n t -lszánt harcot folytat, 
désekről, a parlamenti kap- nyitja, hogy az antiimperia- ^s a végső győzelemig fo-
csolatokról, a nemzetközi lista harc csak a Szovjet- kozza honvédő harcát 
helyzet megítélésében kiala- unió és a szocialista orszá- Pohárköszöntője végén 
kult álláspontjukról. gok együttműködésével, ösz- Hoang Van Hoan a magyar 

A tanácskozás után a vi- szefogásával vezethet ered- további sikereire, ' a 
etnami vendégek megtekin- ményre" — emel t é ki a vietnami és magyar nép 
tették a Parlament épületét, magyar parlament elnöke, 

Kállai Gyula a Parla- maid így fejezte be po-
ment Vadász-termében csü- hárköszöntőjét: „Meggyőző-
törtökön díszebédet adott a désünk, hogy a testvéri viet-
vietnami vendégek tiszteleté- nami nép igazságos harca 
re. A szívélyes, baráti han- győzedelmeskedik. Kívánom, 
gulatú ebéden Kállai Gyu- hogy a vietnami népnek az 
la pohárköszöntőt mon- ország helyreállításáért; a 
dott. A Magyar Szocialista szocializmus felépítéséért ? 
Munkáspárt Központi Bizolt- végzett munkáját is ú jabb ' 
sága, az országgyűlés, a for- sikerek koronázzák." 
radalmi munkás-paraszt kor- Az országgyűlés elnöké- | 

te Zala megye politikai es osztálwezető-helvettes a késő 
gazdasági helyzetét. majd 
a miniszterelnök válaszolt a 
feltett kérdésekre. 

Fock Jenő délután — Var-
ga Gyula társaságában — 
Gellénházát, a dunántúli kő-
olaibányászat központját ke-
reste fel. Itt Bíró Ernő főgeo-
lógus, majd Barabás László 
kutató-főmérnök 
a Dunántúli kőólaj- és föld-
gázkutatás helyzetét, Tóth 
Ferenc, a termelő vállalat 
igazgatója pedig a kőolaj- és 
földgáztermelésről adott tá-
jékoztatót. 

Fock Jenő, délután az olaj-
ipari szakemberekkel együtt, 
a Zala megyei Ortaháza köz-
ség határában megtekintette 
a Dunántúl egy ú j szénhidro-
gén-lelőhelyét. 

Tegnap, a vásárban 

Egymilliárdos üzletkötés 
Tegnap estig a szegedi vá- tárgyaló, szerződéskötő fóru-

sáron megfordult az 50 ezre- ma. Jellemző, hogy Pécsett 
dik látogató is. A nézelődők is volt idén ipari vásár és 
között — úgy tűnik a vásár kiállítás, a napokban Győr-
vége felé egyre gyakrabban ben rendeznek hasonló ipari 
— több üzletember áll meg a vásárt a szegedihez — mégis, 
pavilonok előtt vagy kezd mind a győri, mind a pécsi 
tárgyalni a gyárak, ktsz-ek kereskedők Szegeden tár-
képviselőivel. gyaltak és kötöttek szerző-

A csütörtöki nap szenzá- dést a VIDEOTON-nal! 

Tnn Az ELEKTROMETAL kecs-
S U t o V fő- -
osztályvezető-helyettes a késő ™ L a l a t " a k a z l " £ n

n i ' ^ f ™ ? 
délutáni órákban tájékozta- -™1* Szegedre jönnie. Termek 
tott, a VIDEOTON 1 milliárd , i r t é k « ' t e s i 

100 miliő forint értékben el- ? e t ő elmondotta - J u g o s z l á v 
adta jövő évi termelésének kereskedelmi szakemberekkel 
jelentős részét. Az ország 9 
nagykereskedelmi vállalata 
közül nyolccal aláírták a 
szerződést. Csupán a Fejér 
megyei Vasműszaki Nagyke-

ismertette | reskedelmi Vállalat kereske-
dői nem keresték meg a vál-
lalatot. A legnagyobb ősz-
szegben a RAVILL Nagyke-

eredménves tárgyalás kezdő-
dött a korszerű ÉTI-típusú; 
Gyomán készített háztartási 
gázkazánok értékesítéséről. 
Minden valószínűség szerint 
hamarosan szerződést kötnek 
a kishatárforgalom kereté-
ben. 

A KONTAKTA elektro-
reskedelmi Vállalat rendelt mossági alkatrészgyár minit 
korszerű termékeket, össze- ismeretes nagydijat kapott a 
sen 55 ezer televíziót és 50 szegedi vásáron. Ebből az al-
ezer rádiót vásárolt főként a kálómból tegnap a gyár igaz-
Star típusú tévékészülékek- gatója, Pesta Kálmán foga-
bői: a Velence, Simphónia, dást adott a Tisza Szálló 
valamint az R 4901 és 4902 tükörtermében. A fogadáson 
rádiókészülékekből. Soltész ott volt dr. Ágoston József, 
Ágoston sikeresnek ítélte az az MSZMP Csongrád megyei 
idei szegedi vásárt., amely bizottságának titkára, és dr. 
most már hagyományosan a Csikós Ferenc, a szegedi vá-
VIDEOTON és üzletfeleinek rosi tanács vb titkára is. 

szilárd, megbonthatatlan 
szolidaritására. testvéri 
együttműködésére, a magyar 
vezetők egészségére emelte 
poharát. 

l 

További együttműködés a magyar 
ás jugoszláv vízügyi szervek között 
Az árvíz idején is kitűnő- és a .vízügyi igazgatóság pé között a jugoszláv vízügyi 

gn együttműködő magyar és képviseletében Polgár István szervek hidromechanizációs 
jugoszláv szakemberek kap- főmérnök, 
csolata most sem szakadt A tárgyaláson Török Lász-
meg. Ezúttal Szegeden. a ló ismertette Csongrád me-
vízügyi igazgatóságon tar- gye árvíz utáni helyzetét, a 
tottak megbeszélést. A tár- helyreállítási munkákat és a 
gyalásra Jugoszláviából Mu- kormány által nyújtott se-
csi András, a vajdasági tar- gítséget. Mucsi András be- kezesre' "ál™ jiTgószfáv' kotró-
tomanyi végrehajtó bizottság szélt a vajdasági tar.tomá- vállalattal végeztetnének el. 
tagja vezetésével hattagú nyi területen az árvfz okoz- A t ö J t é s erősítése a határ-
küldöttség érkezett. Magyar ta károkról, s a jelenleg fo- t ó l a z a i g y ö i hídig a Tisza 
részről a megbeszélésen Ivó munkákról. A kölcsönös 
részt vett Breinich Miklós, tájékoztatás mellett 

töltéserősítést végeztek. Er-
re a célra a Tisza medréből 
mintegy 40 ezer köbméter 
homokot szivattyúztak át. 
Most megbeszélték a követ-
kezőkben szükségessé váló 
töltéserősítéseket, amelyeket, 
ha a megfelelő hitel rendel-

az Országos Vízügyi Hivatal rült a Tisza-töltések erősíté 
i elnökhelyettese. Török Lász- sében szükséges együttmü-
I ló, a megyei tanács végre- ködés kérdése is. Még a vé-
1 haj tó bizottságának elnöke dekezés idején Algyő és Tá-

jobb part ján húzódó gát-
felme- s z a kasz t . Csongrád térségé-

A r i f í z i l a b o r o k : 
mány nevében meleg szere- nek szavaira válaszolva 
tettel üdvözölte a VDK nem- Hoang Van Hoan pohárkö- j Folyóink megcsendesedése- rasztó emelgetés. hajolgatás vettek részt. Olyan 
zetgvülésének . küldöttségét, szöntőjében hangsúlyozta: j kor már nyilvánvaló 

nek jobb parti gátjait és 
Makó alatt a Marás jobb 
part ját érintené. Ez a mun-
ka több mint 1 millió köb-
méter homrtk megmozgatá-
sával járna. 

A megbeszélés szerves 
folytatása volt annak az 
együttműködésnek, amelv a 
védekezés időszakában fenn-
állt a jugoszláv és magyar 

Többek között szólt arról, „Az amerikai imperialisták . az árvízvédekezésben 
hogv népeink testvéri ba- egész Indokinára kiterjesz-
rátsága nap mint nap elmé- tett agressziós háborújuk so-
lyültebbé válik, és ez a lá- rán szánalmas helyzetbe ke-
togatás is jelentősen elő- rültek. Csak Kambodzsában 
mozdítja a Magyar Népköz- március végétől május végé-
társaság és a Vietnami De- ig a hazafias fegyveres erők 
mokratikus Köztársaság kö- megsemmisítettek és harc-
zötti kapcsolatok elmélyité- képtelenné tettek több mint 
gét. , 60 ezer amerikai és bábka-
' Méltatta a vietnami nép, tonát — beleértve a Lon 
hosszú, hősi harcát, majd Nol-hadsereget és a saigoni 
hangsúlyozta: Az események bábhadsereg'et. Lelőttek 
azt mutatják, hogy a kato- csaknem száz repülőgépet. 

Üveggyár Indiának 
Az Émexport Fővállalko- Az Émexpoít a minap 

zói Vallalat útnak indította ú jabb jelentős exportrgnde-
az indiai Hyderabadban épü- lés teljesítését is megkezdte, 
lő üveggvár berendezésének Jugoszlávia legnagyobb és 
utolsó szállítmányát. A ma- legkorszerűbb hideghenger-
gyar gepgyártók gyors mun- művéhez magyar üzemek ké-
kát végeztek: négy hónap szitik az üzemcsarnokok 
alatt szállították le. acélszerkezetét. 

ló és a Hunyadi János su- goszláv vízügyi szervek rend-
szeres információkat kaptak KISZ-lakások , építé-

irányítottak. 

brigá 
volt: utan még arra is volt ked- dok is akadtak, amelyeket a I . . . . .. „.. . . . 
fel- vük. hogy labdarúgó-csapa- különböző szegedi építkezé- t e I k o z o t t Magyarországról 

használt anyagokat meg taik számára kiírják a „buz- sekhez — így a Roval Szál- ; ebben az időszakban a ju-
kell menteni-. épp így az gar kupát". 
is. hogy e munlfét a vakáció- Csongrádon ugyancsak jú- gárúti 
zó diákok végezhetik el a nius 28-tól július 11-ig se- séhez 
legjobban. rénykedtek a táborlakók. A Jelenleg Hódmezővásárhe 

Az egyetemi és főiskolai 129 diák között ott voltak a lyen. Szentesen Szegeden és 
hallgatók, valamint a kö- csongrádi Batsányi János Makón — működik még ár-
zépiskolások számára ezért a gimnáziumnak azok a III a vízi tábor. Szegeden azegye-
szokásosnál gyorsabban „ár- osztályos tanulói is. akik a temisták ismét csak a la-
vízi táborokat" kellett szer- megyéből elsőként jelentkez- kásépítkezéseket. a házgvár 
vezni. s a vízügyi szakem- tek a táborozásra. Közülük építését segítik. A jelenlegi 
berek segítségével • mégha- hatan az NDK-ba utaznak, létszám: 204 fő. 
tározni az anyagmentés he- jutalomból kapott építötábo- Az első két turnus egyéb-
lyét és sorrendjét. rozásra. ként 440 ezer 41 homokzsá-

Mint a KISZ .Csongrád Szentesen hasonlóképp jú- kot mozgatott meg Csongrád 
megyei bizottságának most nius 28. és július 11. között megyében, és a zsákok közül 
elkészült összesítéséből kitű- dolgozott az első építőtábor 232 ezer 945-öt ki is üritct-
nik, elsőként Makón vonul- — összesen 163 fővel tek. 
tak ki a gátra a diákok. Itt Szeged fiataljai önálló ak-
június 15. és 27. között mint- dóként a konzervgyárban 
egv 270 tanuló dolgozott: helyettesítették az arvízvé-
ürítgette a Maros töltését dekezésben elfoglalt munká-
védő -homokzsákokat, az or- sokat, emellett pedig a vá-
szághatártól egészen a ven- rosrendezést. -csinosítást se-
déglátó városig. Makón az gítették. Az előbbi munka-
újabb — 195 fős — diákcso- helyen mintegy 300-an dol- magasabb átlagbért. 7 forint 
port június 28. és július 11. goztak. az utóbbi feladatok 43 fillért, a csongrádi tá-
között állt munkában, s a fá- megoldásában pedig 400-an bor fiataljai érték el. 

A jelenleg működő tábo-
rok munkaeredményeit 
augusztus első hetében ösz-
szegezik. 

A táborlakók természete-
sen végzett munkájuk sze-
rint fizetést kapnak. A leg-

es eredményesen segítették 
egymás munkáját . A továb-
biakban is fent kívánják tar-
tani az együttműködést a 
jugoszláv szervekkel csak-
úgy. mint a Tisza menti 
többi országgal. 

Tudományos 
kapcsolat 

Német tudományos dele-
gáció értékeli a keszthelyi 
agrártudományi főiskola ós 
az NDK mezőgazdasági tu-
dományok akadémiája inté-
zeteinek együttműködését. 


