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A Franco-rendszcr 
elítélése 

0 Madrid (AFP, Reuter) 

Kedden délután nyilvános-
ságra hozták a spanyol mi-
nisztertanács délelőtti rend-
kívüli üléséről kiadott hiva-
talos közleményt. 

A kommüniké szövege a 
következő: „Kedden dél-
előtt a Pardo palotában az 
államfő elnökletével ülést 
tartott a minisztertanács. A 
kormány tagjai eszmecserét 
folytattak, ez azonban nem 
befolyásolja a burgosi kato-
nai bíróság verdiktjének jó-
váhagyása után tartandó 
újabb ülés határozatát. A 
kormány ezen a következő 
ülésen hoz majd megfelelő 
döntést, az érvényben levő 
rendelkezések alapján." 

Franco és a spanyol ka-
binet csak akkor határoz a 
16 elitélt sorsáról, ha kézhez 
kapja a burgosi katonai kör-
zet parancsnokának az íté-
letet jóváhagyó döntését. E 
döntésről lapzártáig nem ér-
kezett jelentés. 

Világszerte tiltakoznak a 
burgosi törvényszék ítéletei 
ellen. Kedd hajnal óta ál-
talános a nyugtalanság Spa-
nyolországban. San Sebas-
tian utcáin csoportosulnak 
az emberek: több bank és 
biztosító társaság ablakait 
betörték és gépkocsikat for-
dítottak fel. A Bilbao köze-

lében fekvő Sestaoban a 
„Sociedad Espanola de 
Construccion Naval" dolgo-
zói beszüntették a munkát, s 
a megmozdulás hamarosan 
átterjedt a szomszédos üze-
mekre, Bilbaóra és Baracal-
dóra is. A déli órákban San 
Sebastian külvárosaiban 
több mint húszezren sztráj-
koltak. 

Az „Anai-Artea" - baszk 
hazafias szervezet megsok-
szorozta tiltakozó és segély-
kérő táviratait: elnöke, Te-
lesforo de Monzon nyilatko-
zatában kérte a világ „min-
den kormányát, egyházát, 
pártját, szakszervezetét, va-
lamint .gz igazságszerető fér-
fikat és nőket, hogy juttas-
sák kifejezésre a Hitler és 
Mussollini szomorú korsza-
kára emlékeztető új bűntet-
tel szembeni tiltakozásukat". 

A szocialista országok saj-
tója élesen elítéli a burgosi 
pert. A Komszomolszkaja 
Pravda megállapítja, hogy a 
spanyol egyház ezúttal első 
ízben tanúsított szervezett és 
egységes magatartást a 
Franco-rendszerrel szemben. 

Vatikáni források szerint 
VI. Pál pápa szokatlan és 
drámai lépésre készül: állí-
tólag fel szándékozik hívni 
Franco tábornokot, hogy ke-
gyelmet kérjen az elitéltek-
nek. 

Befejeződött a gátak 
helyreállításának első szakasza 

Tavasszal folytatják a munkákat 

Két nyilatkozat 
0 Jeruzsálem (Reuter, UPI) 
Golda Meir izraeli minisz-

terelnök kedden a parlamen-
tet tájékoztatta kormányá-
nak arról az elhatározásáról, 
hogy visszatér a Jarring 
ENSZ-megbízott vezette köz-
vetett békéltető tárgyalások-
hoz. 

Golda Meir szavait idéz-
zük: „Egyetlen izraeli kato-
nát sem vonunk ki a meg-
szállva tartott területekről 
mindaddig, amíg létre nem 
jön a kötelező erejű béke-
szerződés. Hozzájárulunk 
ugyan a Jarring vezette köz-
vetett tárgyalásokhoz, de 
továbbra sem mondunk le 
arról, hogy Izrael és az arab 
országok közvetlen tárgyalá-
sokat kezdjenek". 

0 Kairó (MF.NA, UPD 
Kairót nem érte váratla-

nul az az elhatározás, hogy 
Izrael véget vet a Jarring-
misszió bojkottjának. Anvar 
Szadat elnök üres manőver-

nek minősítette az izraeli el-
határozást, hozzáfűzte, hogy 
az EAK kudarcra itéli ezt a 
manővert. 

Az EAK elnöke az Arab 
Szocialista Unió legfelső vég-
rehajtó bizottságának keddi, 
kibővített ülésén ismét le-
szögezte, hogy az Egyesült 
Arab Köztársaság nem haj-
landó harmadszorra is hoz-
zájárulni a tűzszünet meg-
hosszabbításához, hacsak nem 
tesznek valóban érdemi lé-
péseket a Biztonsági Tanács 
határozatának maradéktalan 
végrehajtására, különös te-
kintettel a megszálló izraeli 
csapatok kivonásának idő-
rendjére. 

Szadat hangsúlyozta, hogy 
a következő hat hónap döntő 
jelentőségű lesz a közel-ke-
leti helyzet alakulása szem-
pontjából, s felszólította az 
országot .fokozza éberségét 
és készüljön fel az Izraellel 
való újabb konfrontációra. 

Varsó 

Varsóban folytatott tárgya-
lások eredményeként kedden 
Janusz Burakiewicz lengyel 
és Nyikolaj Patolicsev szov-
jet külkereskedelmi minisz-
ter aláírta a két ország 1971 
—1975-re szóló hosszú lejára-
tú árucsere-forgalmi szerző-
dését, és a jövő évi forga-
lom bonyolítási jegyzőköny-
vét. A megállapodás az ú j 
ötéves időszakban a szállí-
tások további növekedését 
irányozza elő. 

Phnom Pcnh 

A kambodzsai népi felsza-
badító erők kedden három 
egybehangolt támadást intéz-
tek a bábkormány csapatai 
ellen, azon az útvonalon, 
amely a fővárost Kompong 
Som kikötővel összekapcsol-
ja. A kambodzsai—dél-viet-
nami határvidéken, a 6. szá-
mú úton, Saingontól 130 ki-
lométerre északnyugatra és 
Phnom Penhtől 130 kilomé-
terre északkeletre a szabad-
ságharcosok támadást intéz-
tek egy dél-vietnami gyalo-
gos zászlóalj ellen. 

Frankfurt 

A DPA nyugatnémet hír-
ügynökség jelenti, hogy a 
guineai hatóságok kiutasítot-
tak az országból 100 külföl-
dit, közöttük 50 nyugatné-
met állampolgárt. A megfi-

gyelők a kiutasítást összefüg-
gésbe hozzák a novemberben 
Guinea ellen intézett portu-
gál agresszióval. A kiutasí-
tottak között svájci és oszt-
rák állampolgárok is van-
nak. 

Párizs 

Az egyik legnagyobb fran-
cia repülőgépgyártó cég, az 
Aero-Spatiale képviselői be-
jelentették, hogy a román 
repülőgépipar képviselőivel 
helikoptergyártásra vonatko-
zó egyezményt írtak alá. Az 
együttműködés első szaka-
szában Románia 50 darab 
francia Alouette—3 típusú 
helikoptert gyárt 1971-ben. 

Az Alsótiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság körzetében a 
nyári nagy árvízveszély ide-
jén megrongált gátak hely-
reállításának első szakaszát 
— a terveknek megfelelően 
— befejezték. Mintegy 25— 
30 millió forintott költöt-
tek eddig a védelmi vonalak 
újjáépítésére és jövőre még 
több mint 50 milliót fordíta-
nak a további munkákra. 

Forgó László, az igazgató-
ság vezetője elmondotta, 
hogy a makói buzgárcsoport 
által megrongált és akkor a 
legnagyobb veszélyt jelen-
tett szakaszon eddig négy-
száz méter hosszúságú föld 
alatti résfal készült öl a 
Maros árterületén. Ezt úgy 
képezték ki, hogy nyolc-tíz 
méter mélységben és ötven-
hatvan centiméter szélesség-
ben kiemelték a laza szerke-
zetű földet, helyére pedig 
agyagos vízzáró réteget süly-
lyesztettek a későbbiekben 
tovább épül és végső soron 
kétezer méter hosszú l « z a 
védőfal, amely kizárja buz-
gárosodás kialakulását. Az 
újjáépítés idejére a sérült 
főtöltés-szakasz vizoldalán 
száznyolcvan méteres ideig-
lenes körgát épült a bizton-
sági előírásoknak megfelelő-
en. Ezt csak a teljes helyre-
állítás után bontják el, ami-
kor a beleépített sok ezer 
köbméter földet a közeli gá-
tak erősítésére használják 
fel. Addig még a főgáton be 
kell fejezni a nem régen 
megkezdett injektálást: a 
buzgárok szerteágazó fő- és 
mellék járatainak cementes 
agyaggal való kitöltését. Ez-
zel a módszerrel egyúttal a 
járatokon kívül az egyéb fel-
ritkulásokat is felszámolják. 

A makóinál kisebb, de 
szintén nagyon veszélyes 
helyzetet előidézett csong-
rádi buzgársornál földfeltöl-
téssel kezdték meg a gát 
helyreállítását, amit 1971-
ben tovább folytatnak. A 
körtvélyesi és a zalotai sé-

rült szakaszokat különböző 
védelmi anyagokból összeál-
lított leterhelő paplannal 
stabilizálták. Csökkentették 
a rézsű lejtését és ezeken a 
helyeken fő munkaként már 
csak a gyepesítés maradt 
hátra. Szentes határában a 
szivágyi gátőrjáráson a 
Tisza-töltés lábánál kőből 
és kavicsból rakott úgyne-
vezett szivárgót készítettek a 

mentett oldalon. Ennek az 
a rendeltetése, hogy össze-
gyűjtse és elvezesse az átszi-
várgó vizeket. Amint az 
időjárás megengedi, remél-
hetőleg már kora tavasszal, 
folytatják és 1971-ben telje-
sen befejezik az Alsótiszavi-
déki Vízügyi Igazgatóság 
sérült gátjainak helyreállí-
tását. 

T. B. 

Kutatás 

a vasiparban 
A kutató munkába fekte-

tett öszegek egyre bőségeseb-
ben kamatoznak — állapí-
tották meg a KGM keddi 
miniszteri értekezletén, ahol 
a Vasipari Kutató Intézet ne-
gyedik ötéves tervéről tár-
gyaltak. Minden befektetett 
forint az intézet számára 
átlagosari 4,2, a népgazdaság 
számára pedig legalább öt 
forint hasznot hoz. Nem rit-
ka azonban, amikor a kuta-
tás egy-egy eredménye öt-
venszeresen fizeti vissza a 
befektetett összegeket. A 
Vasipari Kutató Intézet a 
kővetkező öt évben tovább 
akarja növelni eredményeit. 

Az iparcikk-kereskedelem 
eredményei, feladatai 

Jól zárja az évet az ipar-
cikk-kereskedelem. Az össz-
forgalom 13 százalékos nö-
vekedésén belül a vegyes-
iparcikkeké 20 százalékkal, 
a ruházaté 12 százalékkal 
növekedett az idén. Három-
szor annyi motorkerékpárt, 
s kétszer annyi olaj kályhát 
— szám szerint háromszáz-
ezret — adtak el, mint ta-
valy, ennek ellenére nem 
tudták kielégi teni a keres-
letet. 

A megjavult áruellátásban 
nagy szerepe van a növekvő 
importnak. A forgalomba 
került szintetikus felső kö-
töttáruik, pulóverek, kardi-
gánok 56 százaléka szárma-
zott külföldről, a függönyök 
és szőnyegek 40 százaléka 
importcikk. Egy év alatt 4 
milliárd forinttal növeked-
tek — az iparcikk-kereske-
delem készletei. Az új évet 
30 milliárd forintos árualap-
pal kezdi az iparcikk-keres-
kedelem. 

Ezekben összegezte az 
iparcikk-kereskedelem idei 
tevékenységét Borsos László 
belkereskedelmi miniszter-
helyettes kedd délutáni saj-
tótájékoztatóján. Az iparcikk 
kereskedelem nagyütemű 
fejlődése tartós tendencia, 
hasonlóra számítanak a ne-

gyedik ötéves tervben is, 
annak ellenére, hogy vidé-
ken a falusi lakosság egyre 
több élelmiszert vásárol. 
1971-ben a vegyesiparcikk 
forgalom 15—16 százalékos 
növekedésével, összesen 40— 
41 milliárd forintos forga-
lommal számolnak, s ehhez 
nagyjából már megterem-
tettek az árualapot. A vas-
műszaki cikkek értékesítése 
20 százalékkal nő. Ugyan-
csak az igények szerint ren-
deltek fürdőkádat, javul a 
hengereltáru ellátás, meg-
szüntetik a gázcső hiányt. 
Személygépkocsiból az idén 

46 ezret hozott forgalomba 
a Merkúr. Ezt a mennyisé-
get szeretnék tovább növel-
ni, ez azonban alapvetően a 
szovjet Zsiguli szállításától 
függ. A második félévben 
13 000 Zsigulit vár a keres-
kedelem. Rádióból, tévéből 
kielégítik az igényeket, a 
forgalomba kerülő televízió-
készülékek 70 százaléka már 
a második műsor vételére 
is alkalmas. 

Az építőanyag-forgalom 16 
százalékos növelését terve-
zik. Tüzelőből jelenleg a ta-
valyi mennyiség kétszeresét 
tárolják a telepeken. 

fl határőrség elismerő 
oklevele ásotthalomnak 

Az ásotthalmi határörőrs 
— mint annak idején la-
punkban jelentettük — meg-
kapta a kerületi határőrség 
parancsnokságától az Egység 
élenjáró alegysége k i t ü n t e t ő 
címet. Ezt a magas elisme-
merést az ásotthalmi határ-
őrőrs — egyebek között — 
azzal érdemelte ki, hogy 
közvetlen kapcsolatot épített 
ki a lakossággal a határsza-
kasz őrzésére. 

Tegnap. kedden délelőtt 
Ásotthalmon ülést tartott a 
községi tanács. Ezen adta át 
Gazsó Béla alezredes a ha-
tárőrség kerületi parancsnok-
sága képviseletében Ásott-
hal om tanácsának, lakossá-
gának a határőrség elismerő 
oklevelét. Gazsó Béla többek 
között elmondotta, hogy a 
határ őrzésében Asotthalom 
lakói is részt vállalnak, s 
ezért is kapta meg a homok-

Próbaüzem 
a műtrágyagyárban 
Megkezdték a gépek, be-

rendezések próbaüzemelteté-
sét az ú j peremartoni össze-
tett műtrágyagyárban. A 
nitrogént, káliumot, a fosz-
fort tartalmazó műtrágya 
gyártási technológiáját és az 
üzem terveit, valamint a leg-
fontosabb berendezéseit az 
angol Spencer cégtől vásá-

rolta az ipari robbanoanyag-
gyár. Évente 250 000 tonna 
műtrágyát állítanak majd 
elő. A készítményben a me-
zőgazdasági üzemek igénye 
szerint variálható a kompo-
nensek aránya. Speciális ta-
lajszükségletek kielégítésére 
különböző mikroelemek be-
keuereaére ts felkészültek. 

világ helysége két és fél év-
vel ezelőtt a Határőr község 
..katonai rangot". Az őrs és a 
lakosság közös helytállása 
következtében Ásotthalom 
térségében valamennyi ha-
térsértö kísérlete meghiúsult. 
A z idén is tovább gazdago-
dott az őrs és a lakosság 
együttműködése. Nemcsak 
arról van itt szó, hogy a 
község lakói jelzéseket ad-
nak a határőröknek a „gya-
nús idegenekről", hanem ar-
ról is, hogy a határőrök te-
vékeny részesei Ásotthalom 
politikai és kulturális életé-
nek. Jó eredményeket ér el 
például az úttörők határőr -
..egysége". Az iskolások ellá-
togatnak az őrsre, és ismer-
kednek életével. 

A tanácsülésen az elisme-
rő oklevelet Börcsök Szil-
veszter. a községi pártbizott-
ság titkára vette át Gazsó 
Bélától. Meleg szavakkal 
emlékezett meg a határőrőrs 
és a község lakossága immár 
hagyományos kapcsolatairól. 
Kiemelte, hogy a Határőr 
község kiérdemlése a jövő-
ben is kötelez, s a lakosság 
ezután is a szocialista haza 
iránti kötelességének érzi és 
tartja a határ őrizetének se-
gítését. 

Sági János, a községi ta-
nács vb elnöke — akinek két 
fia a határőrségnél teljesít 
szolgálatot — szintén a ha-
tár védelmének jelentőségé-
ről beszélt. A lakosság ne-
vében megköszönte a kerü-
leti parancsnokság elismerő 

i-okleoeiét. 

A LEGMAGASABB. Dunaújvárosban, a Castrum terü-
letén épül hazánk legmagasabb víztornya. A Vízügyi Épí-
tő Vállalat szakemberei elkészítették a 70 méter magas 
tornyot és a hozzá tartozó több mint száz tonna súlyú 
vasbeton kelyhet, melyet utólag húznak majd fel rendel-
tetési helyére, a torony felső részére. Az új víztorony 2000 
köbméter víz tárolására alkalmas, s a város ú j torony-
házait fogja ellátni vízzel. Képünkön: Lebontják a zsa-

luzatot — elkészült a víztorony kehelyrésze is. 

Nagydíj után 
If jabb Bartók Béla — a 

Bartók-lemezek összkiadás 
szerkesztő bizottságának tag-
ja — tartott tegnap, kedd 
délelőtt a Magyar Hangle-
mezgyártó Vállalatnál sajtó-

rtajekoztatot. 

Ismertette a nemzetközi 
visszhangot, amelynek egyik 
legszebb példája a Bartók 
összkiadás kitüntetése a 
Francia Nemzeti Hanglemez-
akadémia Nagydíjaval. (MTI) 


