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Transzformátorállomás 
A József Attila sugárúton, a Tápéi sorral szemben, a 

Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat korszerű 
transzformátorállomást épít. A terVek szerint a jövő év 
közepén bekapcsolják Szeged energiaellátását szolgáló 
rendszerbe: Tar jánt és a Belvárost „táplálja" majd vil-
lamos energiával. 

A trafóhoz itt csatlakozik a 100 kV-os nagyfeszültségű 
vez eték 

alillilllll 

Somogyi Károlyné felvételei 
A műszerek már helyükre kerültek. A berendezésre — a 
vezetéképítéssel együtt — 30 millió forintot költ az 

áramszol gáitatő 

Megkezdődött az ENSZ-
közgyülés 26. ülésszaka 

Kedden délután megkezd-
te munkáját az ENSZ-köz-
gyűlés 26. ülésszaka, amely 
a New York-i üvegpalotában 
összegyűlt diplomaták egy-
behangzó véleménye szerint 
az utóbbi évek legfontosabb 
ENSZ-tanácskozásának bizo-
nyulhat. 

Az ENSZ-közgyűlés 26. 
ülésszakát megnyitva, Ed-
vard Hambro norvég ENSZ-
fődelegátus, a közgyűlés előző 
ülésszakának elnöke áttekin-
tést adott a 25. ülésszak be-
fejezte óta a nemzetközi 
életben és a világszervezet-
ben bekövetkezett fejlemé-
nyekről. 

Sajnálattal állapította meg, 
hogy kevés haladás történt 
a közel-keleti helyzet megol-
dása irányába, s Dél-Afriká-
ban továbbra is gyarmati 
elnyomás és fa j i megkülön-
böztetés tapasztalható. Ag-
gasztó szavakkal jellemezte 
Hambro a világszervezet 
anyagi helyzetét és hangoz-
tatta, hogy e téren döntő 
változásnak kell bekövetkez-
nie. 

Pozitív fejleményként ér-
tékelte, az előző ülésszak el-
nöke a kínai—amerikai kö-
zeledést és a Nyugat-Berlinre 
vonatkozó négyhatalmi hieg-
állapodást. 

A továbbiakban, hangoz-
tatta, hogy nemzetközi síkon 
megoldást kell találni a ten-
gerek elszennyeződése prob-
lémájára és a jövő évben 
Stockholmban e probléma 
megtárgyalására összeülő ér-

tekezlet „döntő fontosságú 
lehet a világ számára". 

A leszerelés fontosságát 
hangoztatva, Hambro rámu-
tatott arra, hogy a biológiai 
és mérgező fegyverek eltil-
tásáról folytatott tárgyaláso-
kat mielőbb ki kell terjesz-
teni a vegyi fegyverek tilal-
mára is. 

A kelet-pakisztáni esemé-
nyekkel foglalkozva a nor-
vég diplomata hangoztatta, 
hogy ott „az elmúlt világhá-
ború óta az egyik legsúlyo-
sabb emberi tragédia bonta-
kozott ki". Reményét fejezte 
ki a közgyűlés most távozó 
elnöke, hogy rövidesen olyan 
feltételek alakulnak ki, ame-
lyek lehetővé teszik a kelet-
pakisztáni menekültek haza-
térését otthonaikba. 

Végül rámutatott arra, 
hogy a világszervezet nagy 
feladatok előtt áll. E prob-
lémák megoldásához szükség 
van „minden erőfeszítésünk-
re, képzelőerőnkre és oda-
adásunkra, mindenekelőtt 
pedig a kormányok politikai 
jellegű hajlandóságára" — 
mondotta. 

Az ENSZ-közgyűlés 26. 
ülésszaka Adam Malik indo-
néz külügyminisztert válasz-
totta elnökévé. 

Adam Malik székfoglaló 
beszédében a világszervezet 
egyetemességét, a béke oszt-
hatatlanságát hangoztatta. 

A közgyűlés megnyitó ülé-
sén felvette a világszervezet 
tagállamainak sorába Bhu-
tánt, Bahreint és Qatart. Ez-
zel az ENSZ tagállamainak 
száma 130-ra emelkedett. 

Andrej Gromiko szovjet 
külügyminiszter kedden 
New Yorkban találkozott a 
szocialista országoknak az 
ENSZ-közgyűlés 26. üléssza-
kára érkezett küldöttségve-
zetőivel. 

A testvéri, baráti légkör-
ben lefolyt beszélgetés során 
az ENSZ-közgyűlés munká-
jával kapcsolatos kérdéseket 
tárgyalták meg. 

Az ENSZ-közgyűlés 26. 
ülésszakán a rendkívül gaz-
dag 109 pontos napirend fő 
kérdései: a Kínai Népköz-
társaság ENSZ-jogainak 
helyreállítása, U Thant 
ENSZ-főtitkár utódjának ki-
jelölése, a leszerelési kérdé-
sek és a közel-keleti helyzet, 

Az ENSZ köreiben nagy 
várakozás előzi meg Gro-
miko szovjet és Rogers ame-
rikai külügyminiszter ma-
gánjellegű megbeszéléseit. A 
két külügyminiszter a hírek 
szerint pénteken találkozik 
először. 

ENSZ-diplomáciai körök-
ben egyébként állandó be-
szédtéma a szomszédságban 
sorra kerülő „napirendenld-
vüli" esemény: Koszigin 
szovjet kormányfő október 
közepén kezdődő kanadai lá-
togatása; Koszigin miniszter-
elnök esetleg megjelenhet az 
ENSZ-közgyűlésében. Ebben 
az esetben, a kombinációk 
szerint, Nixon elnök is in-
díttatva érezheti magát, ho-w 
ellátogasson az ENSZ-palo-
tába, avagy esetleg meghívja 
különtalálkozóra a szovjet 
kormányfőt. 

Szövetkezeti küldöttgyűlés 

Jubilál a Szegedi Afész 
A SZÖVOSZ VII. kong-

resszusára készülve tartotta 
tegnap küldöttgyűlését a 
Szeged és vidéke általános 
fogyasztási és értékesítő 
szövetkezet. 

Gombos István, a szövet-
kezet igiazgatósági elnöke, 
Bene József intéző bizottsági 
elnök megnyitója után rész-
letesen tájékoztatta a részt-
vevőket a soron következő 
kongresszus célkitűzéseiről, 
a szövetkezeti mozgalom to-
vábblépésében várható sze-
repéről. Kitért a kongresszus 
tiszteletére tervezett akció-
program néhány részletére. 

Amerikai légitámadások 
a YDK elien 

Az Egyesült Államok va-
dászbombázói kedden töme-
ges légitámadást hajtottak 
végre a VDK területe ellen, 
a demilitarizált övezettől 56 
kilométerrel északra. A tá-
madó gépek ellen működés-
be lépett a vietnami nép-
hadsereg légvédelme. 

Mint Gerald D. Hill alez-
redes, a saigoni amerikai pa-
rancsnokság szóvivője közöl-
te, az amerikai vadászbom-
bázók 200 bevetésben (egy 
bevetés egy repülőgép egy 
célpont elleni támadását je-
lenti) támadták hajnaltól ké-
ső délutánig a szóban forgó, 
de közelebbről meg nem je-
lölt teri letet. A támadást a 
szóvivő szerint azért rendel-
ték el, mert „az észak-viet-

nami légvédelem fokozott 
tevékenységet fejtett ki az 
utóbbi időben az Észak-
Vietnam felett elszálló ame-
rikai felderítő repülőgépek 
ellen". 

A minden jogalapot nél-
külöző úgynevezett „védeke-
ző visszavágás" keretében 
az amerikai légierő eddig 60 
légitámadást hajtott végre a 
VDK ellen azóta, hogy John-
son volt amerikai elnök 1968. 
november 1-vel elrendelte a 
VDK bombázásának beszün-
tetését. 

Kedden hatodik napja 
folytatódtak a harcok Dél-
Vietnam déli részében, az 
U Minh erdőségben, a fel-
szabadító fegyveres erők és 

az amerikai helikopterek tá-
mogatásával harcoló saigoni 
kormánycsapatok között. A 
népi erők támadást intéztek 
azok ellen a kormánycsapa-
tok ellen, amelyek a Saigon 
felé vezető utakat védik. 

Saigonban kedden négy-
száz egyetemi hallgató tün-
tetésen tiltakozott az egyje-
löltes elnökválasztás és a 
diákok számára bevezetett 
katonai kiképzés miatt. A 
diákok elégették a Thieu el-
nököt ábrázoló választási 
plakátokat és saját szavazó-
céduláikat. A rendőrök 
könnygázgránátokat hajítot-
tak a diákokra és nyugati 
hírügynökségek tudósítói 
szerint szabályos utcai harc 
alakult ki. 

A körzetéhez tartozó műve-
lődési intézmények rendsze-
res támogatásával szeretné 
továbbra is magánál tarta-
ni a szövetkezet a megyei 
tanács művelődésügyi osztá-
lyának vándorserlegét. A 
szentmihálytelekiek modern 
táncklubja és irodalmi szín-
pada, a röszkeiek paprika-
hasító együttese élvezi az 
áfész anyagi és erkölcsi tá-
mogatását — hallottuk a 
beszámolóban —, Gyálaréten 
pedig a helyi sportélet fel-
lendítésére tesznek erőfeszí-
téseket. 

Gazdasági célkitűzéseik 
között első helyen a keres-
kedelmi és vendéglátóipari 
hálózat, további korszerűsí-
tése szerepel. Régi üzletek, 
•felújítását és újak építését 
egyaránt tervezik. Újszege-
den, a Bérkert utca és az 
Odesszai körút sarkán ÁBC-
áruházat, vendéglöt, presszót 
és iparcikkboltot nyitnak az 
épület elkészülte után — 
testvérvárosunkról az Odesz-
sza nevet kapja ma jd ez a 
boltegyüttes. Gondolnak a 
többi pereinkörzet kereske-
delmi ellátásának javítására 
is. Petőfitelepen, Szentmi-
hályteleken és Hattyastele-
pen üzletek korszerűsítését 
rögzíti a terv. A hattyaste-
lepiek régi gondjain is eny-
híteni akarnak, itt ú j hús-
boltot is nyitnak. 

Számokat említve: Az öt-
éves terv utolsó esztendejé-
ben számításaik szerint az 
áruforgalom 210 millió fo-
rintra emelkedik, összeha-
sonlítási alapként említették, 
hogy az elmúlt évben ez az 
érték 133 millió forint volt. 
A dolgotok nyereségrészese-
dése ugyanebben az időszak-

ban az átlagbérek évenkénti 
növekedése mellett is kitesz 
majd 1 millió 300 ezer fo-
rintot. 

A 3 ezer 300 tagot szám-
láló szövetkezet 122 ezer vá-
sárló színvonalas áruellá-
tásához igyekszik hozzájá-
rulni az állandóan változó, 
finomodó igények figyelem-
be vételével. A nőbizottság 
javaslatára bevették tervük-
be, hogy két üzletükben 
előrendelési lehetőséggel kí-
nálják a vásárlókat. A mun-
kába járó asszonyok bevá-
sárlási gondjain igyekeznek 
enyhíteni azzal, hogy az elő-
re leadott rendelés szerint 
gondosan és időre összecso-
magolják mindazokat a cik-
keket, amire a háziasszony-
nak szüksége van. Szolgál-
tatásukat természetesen 
bárki igénybe veheti. A há-
ziasszonyok kedvébe szeret-
nének járni azzal is, hogy 
fölvilágosító előadásokat 
szerveznek a háztartási gé-
pek szakszerű kezeléséről és 
karbantartásáról, valamint 
a mosószerek használatáról. 

A szövetkezet tegnapi kül-
döttgyűlésén ünnepelte fenn-
állásának 25. évfordulóját. 
1946-ban, az alakulás évében 
az akkori leltárkönyv tanú-
sága szerint a teljes vagyon 
ennyi volt csupán: 2 cséplő-
gép, 276 láda, 17 zsák és 1 
szövetkezeti törvénykönyv. 
92 boltjuk van jelenleg, évi 
nyereségük pedig meghalad-
ja az ötmillió forintot. A 
megtett út beszédes illuszt-
rálásaként a tegnapi kül-
döttgyűlést a hétfőn fölava-
tott Tisza Gyöngye éttermé-
ben tartották. 

H. D. 

Hazaindult 
a KNDK-ból 

Losonczi Pál 
Losonczi Pál, a Magyar 

Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsának elnöke kedden be-
fejezte hivatalos baráti lá-
togatását a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság-
ban A magyar államfőt és 
kíséretét a Phenjan melletti 
repülőtéren Coj Jen Gen, & 
KNDK Legfelső Népi Gyű-
lése Elnökségének elnöke 
búcsúztatta. Losonczi Pál 
különgépe hazáig tartó, 
csaknem 13 ezer kilométeres 
út já t Irkutszk és Moszkva 
érintésével teszi meg. Az 
Elnöki Tanács elnöke vár-
hatóan csütörtökön kora-
délelőtt érkezik Budapestre. 

Koreai 
miniszter 

Budapesten 
Dr. Bíró József külkeres-

kedelmi miniszter meghívá-
sára kedden Budapestre é r -
kezett Ke Üng The, a Ko-
reai Népi Demokratikus 
Köztársaság külkereskedelmi 
minisztere. A koreai vendég 
a két ország külkereskedel-
mi kapcsolatairól tárgyal és 
meglátogat néhány üzemet 
Fogadására a Ferihegyi re-
pülőtéren megjelent dr. Bí-
ró József, valamint Li Dong 
Szon, a KNDK budapesti 
nagykövete. 

Indiai államtitkár 
Fehér Lajosnál 

Fehér Lajos, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese ked-
den hivatalában fogadta 
Sher Singh indiai mezőgaz-
dasági államtitkárt, s esz-
mecserét folytatott vele a 
két ország mezőgazdaságát 
érintő kérdésekről. Az ál-
lamtitkárt elkísérte dr. Di-
mény Imre mezőgazdasági 
és élelmezésügyi miniszter, 
s jelen volt a megbeszélésen 
C. B. Muthamma asszony, 
az Indiai Köztársaság buda-
pesti nagykövete. 

KGST-
tanácskozás 
Keszthelyen 

Keszthelyen, a Helikon-
szálló különtermében kedden 
megkezdte ötnapos ülését a 
KGST mezőgazdasági állan-
dó bizottságának erdészeti 
állandó munkacsoportja. Az 
ülésen, amelyen H. Nico-
vescu, a román delegáció 
vezetője elnökölt, megvitat-
ják Az erdőgazdasági f e j -
lesztés irányai című téma-
k ö r t 

A megnyitó ülés után a 
KGST munkacsoport beszá-
molót hallgatott meg a tag-
országok 1945 óta elért ered-
ményeiről és megvitatja a 
perspektivikus elképzelése-
ket. Szóba kerül az ülésen 
az erdők szennyezettsége el-
leni védekezés módja is. 

I Megvitatják azokat a leg-
jobb módszereket is, ame-
lyek révén az erdő nagyobb 
szerepet kaphat az üdülte-
tésben is. 


