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M A G Y A R S Z Ö G I A L I S T A M U N K Á S P Á R T L A P J A 

A magyar dolgozók 
szolidárisak 

a vietnami néppel 
Minisztertanácsunk elnöke fogadta a VDK és a DIFK nagyköveteit 

VDK-kermányiiyilatkazat — Tiltakozások világszerte az aknazár miatt 
Újabb súlyos OSA-bombázások 

Fock Jenő, a kormány el-
nöke szerdán fogadta Hoang 
Cuongot, a Vietnami Demok-
ratikus Köztársaság és Dinh 
Ba Thit, a Dél-vietnami Köz-
társaság budapesti nagykö-
vetét, akik tájékoztatást ad-
tak a jelenlegi vietnami 
helyzetről, a harctéri ese-
mények alakulásáról, az 
Egyesült Államok újabb ag-
resszióiról, valamint az ame-
rikaiak által ismételten fél-
beszakított párizsi tárgyalá-
sok állásáról. 

Az elvtársi megbeszélés so-
rán Fock Jenő a magyar 
kormány és a magyar nép 
teljes szolidaritásáról és to-
vábbi áldozatra kész támo-
gatásáról biztosította a viet-
nami nép képviselőit 

Ezzel kapcsolatban a Bta-
gyar Távirati Irodát illeté-
kes helyen felhatalmazták a 
következők közlésére: 

Magyarország népét és az 
ország vezető testületeit 

megdöbbenéssel töltik el 
az újabb agresszív intézke-
dések, 

melyeket az Egyesült Álla-
mok elnökénél; május 9-i 
beszédével egy időben és azt 
követően foganatosítottak Vi-
etnam népe ellen. Ezek a lé-
pések éles ellentétben van-
nak a nemzetközi joggal, az 
Egyesült Nemzetek alapok- Szilárd 

mányával, és arra irányul-
nak. hogy a vietnami nép 
mérhetetlen szenvedései árán, 
terrorakciókkal kényszerít-
sék Dél-Vietnam lakosságára 
a népellenes bábrendszert. 

A Magyar Népköztársaság 
kormánya április 18-i nyi-
latkozatában, az amerikai 
bombatámadások újabb fo-. 
kozása és kiszélesítése ide-
jén, világosan és egyértel-
műen rámutatott, hogy az 
Egyesült Államok kormánya 
az indokínai háború kiter-
jesztésével az egész nemzet-
közi helyzetre súlyos veszé-
lyeket idéz feL A Vietnami 
Demokratikus Köztársaság 
tengeri kikötőinek elaknásí-
tásával az amerikai kormány 
újabb súlyos felelősséget vál-
lal magára, s ennek követ-
kezményei kiszámíthatatla-
nok. 

Az a felháborodás, amely 
világszerte kíséri az Egyesült 
Államok újabb felelőtlen ak-
cióit, mutatja, hogy milyen 
széles nemzetközi front tá-
mogatja Vietnam hős népét. 

A Magyar Népköztársaság 
kormánya és népe tovább-
ra is megad -r- a többi szo-
cialista és haladó országok 
népeivel összefogva — min-
den szükséges támogatást 
a vietnami nép harcához. 

meggyőződésünk. 

hogy az Egyesült Államot 
számára nem lehet más kiút, 
mint az agresszív cselekede-
tek beszüntetése és a tárgya-
lások folytatása. A Vietna-
mi Demokratikus Köztársa-
ság és a Dél-vietnami Köz-
társaság javaslatai tisztessé-
ges és minden érdekelt jo-
gos szempontjait kielégítő 
politikai megoldásra nyújta-
nak lehetőséget. Ezeknek a 
javaslatoknak a megvalósítá-
sa nemcsak az indokínai tér-
ség, hanem az egész világ 
és az Egyesült Államok ja-
vát is szolgálja. 

A Vietnami Demokratikus 
Köztársaság kormánya szer-
dán nyilatkozatban tiltako-
zott az amerikai kormány 
újabb eszkalációs intézkedé-
sei miat t 

A kormánynyilatkozat hang-
súlyozza, hogy a Nixon-kor-
mány durván megsérti a 
VDK szuverenitását és biz-
tonságát, és arcátlan kihí-
vást intéz a szocialista or-
szágol;, az összes béke- és 
igazságszerető országok, a 
világ és az Egyesült Államok 
közvéleménye ellen. Súlyo-
san megszegi a Vietnamra 
vonatkozó 1954-es genfi 
egyezményeket, a nemzetkö-
zi jog alapvető elveit, és a 
világ országainak hajózási és 
kereskedelmi szabadságát, 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Piaci csarnok 
acélszerkezete 

S o m o g y i K ó r o l y n é f e l v é t e l e 

A kevésbé látványos löldmunkák után az utóbbi he-
tekben biztató jeleket mutat Szegeden a Marx téri piád 
csarnok építése. Elkészült az építmény váza. a mintegy 
száz méter hosszú könnyű acélszerkezet. A Szegedi Épí-
tőipari Vállalat kivitelezésében készülő fedett pavilonso-
ron élelmiszert, zöldséget s gyümölcsöt árusító téeszek « 
vállalatok kapnak helyet. 

illtetik a fűszerpaprikát 
Szerződés nyolc és fél ezer holdra — Szedőgépet 

kap az Új Élet Tsz 
A szegedi Üj Élet Tsz-nek, 

hazánk legnagyobb fűszer -
paprika-termelő gazdaságá-
nak földjein teljes erővel ül-
tetik a palántákat Szorgos 
igyekezetük célja, hogy há-
rom-négy hét alatt a kijelölt 
kilencszáz holdra kitűzdeljék 
az előnevelt növényeket. Egy-
egy géppel naponta öt-hat 
holdat tudnak beültetni kora 
reggeltől késő délutánig. 
Nagy István, a szövetkezet 
elnöke elmondotta, hogy 
több új nemesítésű fajtával 
végeznek összehasonlító kí-
sérletet. A szegedi éghajlati 

és talajviszonyokhoz legjob-
ban alkalmazkodó papriká-
kat szeretnék majd a későb-
biekben nagyüzemi terme-
lésbe állítani. 

A palántázástól időben 
még távol esik a termés be-
takarítása, de már erre is 
gondolnak. Megrendeltek egy 
szedőgépet, amely a fűszer-
növény termesztésében még 
újdonságnak számít. A ter-
més zömét természetesen 
kézzel szedik a bokrokról, de 
a gépet is kipróbálják ab-
ban a reményben, bogy a ne-

héz fizikai munka egy ré-
szét leveszi vállukról. 

A tájkörzetben az idén is 
a korábbi évekhez hasonló 
területen, mintegy nyolc és 
fél ezer holdon termesztik a 
fűszerpaprikát, ennyire kö-
tött szerződést a feldolgozó 
vállalat. Az ültetők örülnek, 
ha néha-néha csapadék áz-
tatja a földeket. Különösen 
vonatkozik ez a szegedi já-
rás homokvidékére, ahol ön-
tözésre alig van lehetőség. 
Ha ilyenkor elmaradnak a 
hasznos májusi esők, akkor 
kénytelenek lajtos kocsikkal 
messziről szállítani a locsoló-
vizet, hogy megeredjenek a 
palánták. 

Újdonságok az idei 
Szegedi Ipari Vásáron 

Új kiállítási pavilon — Vásárolni is lehet 
Nyitás július 21-én 

Tegnap, szerdán dr. Csikós 
Ferenc, a Szegedi Városi Ta-
nács V. B. titkára tájékoztatta 
az újságírókat az idei Szege-
di Ipari Vásár előkészületei-
ről. Többek között elmondta, 
hogy ezentúl minden máso-
dik esztendőben, a páros 
években rendeznek Szegeden 
ipari vásárt, s így 1976-ban 
jubileum jegyében nyithatja 
meg kapuit a szegedi vásár, 
mivel írásos bizonyítékok 
szerint 1876-ban már tartot-
tak a városban termékbemu-
tató kiálítást és vásárt. 

A vásár előkészítése jó 
Ütemben halad, eddig már 70 
hazai iparvállalat jelentette 
be részvételét, a szomszédos 
Jugoszlávia kiállítói 350 
négyzetméter területet kötöt-
tek le a szegedi vásárra. Ed-
dig is arra törekedtek a vá-
sár rendezői, hogy e fóru-
mon találkozzanak egymás-
sal az ipar, a kereskedelem 
és a fogyasztók képviselői. 
Üj színfoltja lesz az idei vá-
sárnál;, hogy a fogyasztók 
valóban találkozhatnak a ki-
állítókkal, mivel a kiállított 
termékeket a vásár ideje 
alatt a pavilonokban meg le-
het vásárolni, illetve rendel-
ni. Árusítják majd a bemu-

tatott élelmiszereket, vegyes-
ipari cikkeket és a Buda-
print legújabb textíliáit: a 
nilprintet és az interprintet. 
A Szegedi Ruhagyár is elad-
ja a vásáron bemutatásra 
kerülő női divatköpenyeit, 
férfi szabad idő öltönyeit és 
azokat az öltönyöket, ame-
lyeket különben csak export-
ra készítenek. 

Változik a termékek zsűri-
zése is. Figyelembe veszik a 
közönség és a sajtó vélemé-
nyét a minősítéseknél. A dí-
jazott termékek viszont a 
kereskedelmi forgalomban 
viselhetik a szegedi vásár el-
ismerő emblémáját, amely 
valószínű rangot jelent a vá-
sárlók előtt. Az idén 2 darab 
nagydíjat ad a Szegedi Váro-
si Tanács Végrehajtóbizott-
sága, 4 nagydíjat a vásár 
igazgatósága, 4 különdíjat ad 
ki a zsűri és ezenkívül kö-
rülbelül 25 vásári díjat nyer-
hetnek el a benevezett leg-
jobb termékek. A kiállító 
vállalatokat is értékelik, 
hogy milyen színvonalú volt 
az egész bemutatójuk. 

Az idén első ízben vesz 
részt a szegedi vásáron a Fo-
gyasztók Tanácsa, melynek 
képviselői minden nap a lá-
togatók rendekezésére áll-
nak, és tanácsot adnak a 
vásárlók érdekeinek védemé-
ben. A Piackutató Intézet, 
kebelében működő Kiváló 
Áruk Fóruma is itt lesz Sze-
geden, és a pályadíjakra be-
nevezett termékek közül leg-
alább tíznek odaítélik a Ki-
váló Áru címet. 

A Szegedi Ipari Vásár he-
lye a Marx téren kialakított 
területen lesz, annyi újdon-
sággal, hogy az egyik pony-
vasátor helyébe felépítenek 
könnyű lémszerkezetekből 
egy 1140 négyzetméter alap-
területű kiállítási csarnokot 
Megoldják a személygépko-
csik parkírozásának gondját 
is, s a Hajnóczy utcában 
biztosítanak helyet a kocsik-
nak. A vásár július 21-én 
nyitja meg kapuit a nagykö-
zönség előtt és 30-án estig 
várják a látogatókat. 

T 6 t h B é l a f e l v é t e l e 

Ötvös János munkacsapata hatsoros berendezéssel ülteti » 
fűszernövényt a szegedi tlj Élet Tsz-ben. 

U j híd épül 
a Dunán 

Ünnepélyes alapkőletétellel A híd alapkövet kedden 
ú j híd építését kezdték meg délután Bezdanban Nagy Fe-
a Duna jugoszláviai szaka- renc Jugoszlávia vajdasági 

tartományi kormányának el-
nöke rakta le. Az ünnepsé-
gen magyar vendégek is 
részt vettek, így jelen volt 
Tordai Jenő külkereskedel-

majd. A híd acélszerkezetét mi miniszterhelyettes és Tóth 
a magyar Ganz-MÁVAG ké- Elek, belgrádi magyar nagy-
«ziti. követ. (MTI) 

Fock Jenő fogadta 
a négyoldalú együttműködési 

bizottság képviselőit 

szán Bezdan és Batina kö-
zött. Az 1974 végéig elké-
szülő új Duna-híd 615 méter 
hosszú és 9.5 méter széles 
lesz, és 4 pilléren nyugszik 

Fock Jenő a Miniszter-
tanács elnöke szerdán hiva-
talában fogadta a négyoldalú 
együttműködési közös bizott-
ság május 10—11-i értekez-
letére érkezett delegációk 
vezetőit. A fogadáson megje-
lent V. V. Mackevics, a 
Szovjetunió mezőgazdasági 
minisztere, G. Ewald, a Né-
met Szocialista Egységpárt 
Politikai Bizottságának pót-
tagja, mező-, erdő- és élel-
miszer-gazdasági miniszter, 
V. Sapov bolgár földművelé-

si és élelmiszeripari minisz-
ter, valamint dr. Dimcny 
Imre, mezőgazdasági és élel-
mezésügyi miniszter. 

A fogadáson szóba kerültek 
a négyoldalú együttműködési 
bizottság eddigi működésével 
kapcsolatos tapasztalatok. A 
delegációk vezetői tájékoz-
tatták a Minisztertanács el-
nökét a bizottság munkájá-
val kapcsolatos tervekről és 
a mezőgazdasági termelés 
időszerű feladatairól. A meg-
beszélést baráti, szívélyes 
légkör jellemezte. (MTI) 
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