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Uj, egységes választási törvényt
hozott az országgyűlés
Pénteken délelőtt 11 órakor összeült
az országgyűlés. Az ülésen részt vett
Dobi István, a népköztársaság Elnöki
Tanácsának elnöke, Kádár János, az
MSZMP Központi Bizottságának első
titkára. Kállai Gyula, a Minisztertanács elnöke, Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Gáspár
Sándor, Komócsin
Zoltán,
Somogyi
Miklós és Szirmai István, a Politikai
Bizottság tagjai, továbbá a Politikai
Bizottság póttagjai, a Központi Bizottság titkárai és a kormány tagjai. A
diplomáciai páholyokban helyet foglalt a budapesti diplomáciai képviseletek számos vezetője.
Az ülést Beresztóczy Miklós, az országgyűlés alelnöke nyitotta meg.
Kegyeletes szavakkal emlékezett meg
az országgyűlés legutóbbi ülésszaka
óta elhunyt képviselőkről. Köteles Je-

nőről, és dr. Molnár Erikről. Nevüket
az országgyűlés jegyzőkönyvben örökítette meg, s az országgyűlés néma
felállással adózott emléküknek.
Beresztóczy
Miklós
bejelentette,
hogy az elhalálozások folytán megüresedett képviselői helyekre az országgyűlés elnöke a Hajdú-Bihar megyei
választókerületből Mocsári Sándor, a
Heves megyei választókerületből Szűcs
Lászlóné pótképviselőket hívta be.
Bejelentette, hogy a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűlési képviselők és a tanácstagok
választásáról. A törvényjavaslatot előzetes tárgyalásra megkapta az országgyűlés jogi, igazgatási és igazságügyi
bizottsága, s szétosztották az országgyűlés tagjai között.
Kézhez kapták a képviselők az el-

Dr. Erdei Ferenc előterjesztése
Dr. Erdei Ferenc bevezetőben beszámolt arról, hogy
az országgyűlés jogi és igazságügyi bizottsága — amely
behatóan
megtárgyalta a
törvénytervezetet — a javaslathoz és annak indokolásához néhány módosító indítványt fűzött, egészében
azonban úgv foglalt állást
hogy választási rendszerünk
javaslatban foglalt reformja
szükséges, időszerű es jelentős. A bizottság ezért teljes elvi egyetértéssel,
helyesléssel terjeszti azt az országgyűlés elé.
Az előadó ezután ismertette, hogy a benyújtott törvényjavaslat milyen elvi-politikai jellegű változásokat
tartalmaz a jelenleg érvényben levő választójogi
törvényhez képest Kiemelte;

egyik legfontosabb új vonása
a
törvényjavaslatnak,
hogy az országgyűlési képviselők választásánál lajstromos megyei választókerületek helyett — a tanácstagok
választásához hasonlóan —
egyéni
választókerületeket
vezet be. Ezzel
kapcsolatban megemlítette, hogy jelenleg a szocialista
országok közül az NDK-ban, Lengyelországban és nálunk van
érvényben lajstromos rendszer. A lengyelországi azonban elvileg különbözik a
másik kettőtől, mert ott kisebb választókerületek vannak, három-nyolc képviselővel és úgynevezett
nyílt
lajstrommal, ami annyit jelent. hogy kétszer annyi jelölt neve szerepel a listán,
mint ahány képviselői hely
van.

Szorosabb személyes
— Hazánkban 1945 őtavan
érvényben a jelenlegi
választókerületi rendszer, ami
b többi szocialista országokban is szinte általános volt
a
munkás-paraszt
hatalomért folytatott harcok időszakában. A nagyobb
választókerületekre
kiterjedő
lajtstromos rendszer a pártkoalíciók jellegzetes formája
volt; történeti szükségszerűségnek tekinthető tehát, hogy
letérjünk róla. A következő
alternatíva kínálkozik: vagy
az egyéni választókerületek
rendszerét, vagy a lengyelországihoz hasonló rendszert
vezetjük be. A törvényjavaslat előkészítését
megelőző
jogtudományi viták, majd az
előkészítés alkalmával folytatott eszmecserék során az
az álláspont alakult kl, hogy
a nyomósabb érvek az egyéni választókerületek mellett
szólnak. Ezek közé tartozik
például, hogy az egyéni választókerületi rendszer szorosabb személyes kapcsolatokat tesz lehetővé a képviselők és a választók között,
lehetőséget nyújt az országgyűlési tagok területi fel©
lössége elvének érvényesítésére. elvi lehetőséget biztosit a több jelöltre és egységet teremt az országgyűlési
választások, valamint a tanácsi választások rendszere
között.
Erdei Ferenc ezután vázolta, hogy a törvényjavaslat milyen fejlesztést indítványoz a váiasztási szervek
munkájában. Mint mondta,

A népérdekek
törvényjavaslat fonA
fos eleme több jelölt állításának elvi lehetősége —

kapcsolatok

e szervek tevékenysége lényegében a korábbihoz hasonló lesz; változást jelent
azonban, hogy a választási
elnökségek nemcsak a választás, hanem az egész ciklus idején fennállnak majd.
Ezt az indokolja, hogy pótválasztások alkalmával ez©
ket a szerveket nem kell újból létrehozni. Üjdonság az
is, hogy választókerületi bizottságok — amelyek eddig
csak tanácsi választókerül©
tekben működtek — az országgyűlési
választókerületekben is létrejönnek, s a
választási elnökségekhez hasonlóan
megbízatásuk
az
egész ciklus idejére szól.
A választási
elnökségek
igazgatási egységek
szerint
létesülnek s funkciójuk a
választásokkal
kapcsolatos
adminisztratív irányító és
ellenőrző feladatok ellátása,
döntés vitás kérdésekben és
kifogások esetén stb. A választókerületi bizottságok —
amelyeket választókerületenként hívnak életre — közvetlenül szervezik a választásokat. A szavazatszedő bizottságok — ezek szavazókörönként jönnek létre — a
választások idején
működnek, s szervezik és lebony©
lítják a szavazást. Változatlan marad az Elnöki Tanács,
a Minisztertanács, a tanácsi
végrehajtó bizottságok és a
Hazafias Népfront
szerveinek szerepe, bór ez utóbbiak
feladata a jelöléseknél valamelyest módosul.

a

nöki tanács jelentését is, amely az
országgyűlés legutóbbi ülésszaka óta
alkotott törvényerejű rendeletekről
számol be. Az országgyűlés az Elnöki
Tanács jelentését jóváhagyólag tudomásul vette. Beresztóczy Miklós ismertette a bejegyzett interpellációk
tárgyát, majd javaslatára az országgyűlés elfogadta az ülésszak tárgysorozatát
A napirend

a

következő:

Az országgyűlési képviselők ét
a tanácstagok választásáról szóló törvényjavaslat
megtárgyalása.

®

Interpellációk.
Ezután dr. Erdei Ferenc, a törvényjavaslat előadója emelkedett szólásra.

Erdei Ferenc, a törvényj-* :slat előterjesztője, beszédéi
mondja. Mögötte, az elnöki székben dr. Beresztóczy Mik«
lós, az országgyűlés alelnöke

törvényjavaslatról

tás! rendszerünkben — ez
csak a tanácsoknál volt meg.
A szocialista demokratizmus
fejlődése azonban megköveteli, hogy az országgyűlési
képviselő-választásoknál
is
legyen ilyen lehetőség. Világosan látni kell, hogy a
szocialista államban a több
jelölt elvi lehetősége
nem
ugyanolyan értelmű, mint a
tőkésországokban. A polgári
demokráciákban a választás
abban dönt, hogy milyen p©
litikai rezsim kezében legyen
az államhatalom, akár gyökeresen eltérő politikai rendszerek versengenek egymással, akár nem. A lényeg a
pártok versengése a szavazatokért és a személyi jelöllés a pártok belső ügye.
— A szocialista demokráciában a munkásosztály és
a parasztság forradalmi úton
\ ívta ki a hatalmat, amely
a népnek — a nagy többség
létérdekeit szolgáló — saját
államhatalma. Nem állíthat
tehát a választásokon olyan
alternatívát a választók elé,
hogy más politikai rendszert
válasszanak, mert ez közvet-

ve vagy közvetlenül a régi
népelnyomó hatalom restaurációjának útját nyitná meg.
A hatalom kérdését mégis a
választók elé viszi, de népszavazásszeruen: igennel f ©
lelnek, akik a törvényesen
állított és a választópolgárok
gyűlésein javasolt jelöltekre
— a jelöltek bármelyikére —
adják szavazatukat.
— Ezzel érthetően más értelmet nyer a jelölt személye: az válik konkrét választási kérdéssé, hogy a választók megítélése szerint ugyanazon politikai rendszert ki
képviseli
jobban,
személy
szerint ki alkalmasabb a nép
érdekeinek
országgyűlési
vagy tanácsi
képviseletére.
Ezért megnövekszik a jelölési eljárás szerepe is, s ebből következik, hogy legtöbbször már a jelölés során
eldől a választók megítélése
abban, hogy ki képviselje
'"ket. Szavazásra tehát már
csak annak a jelöltnek a sz©
mélyét kell bocsátani, akiben a jelölés során megegyezett a választópolgárok,
illetőleg az érintett
népfrontbizottságok véleménye.

Apró Antal felszólal az új választójogi
törvény ja vas1 ai
vitájában. A mögötte levő sorban Nyers Rezső és Szirmai
István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, a Kézponti Bizottság titkárai. (Apró Antal felszólalását lapunk
2. oldalán közöljük)

A szavazás állásfoglalás
— a szavazás ennek ell©
nére nem formális, mert a
szavazók két lényeges kérdésben nyilvánítanak vél©
ményt. A szavazás állásfoglalás a jelölt által képviselt
néphatalommal
kapcsolatban, egyszersmind a szava-

zók nyilatkozata a jelölési
eljárás során állított jelölt
személyére nézve. 1954 óta
ez a rendszer a tanácsi választásokon. s ezt terjeszti
most ki a törvényjavaslat a
képviselőválasztásokra is.

javaslat, jelölés
A törvényjavaslat előadója
a továbbiakban hangsúlyozta, hogy az új, egységes választójogi
törvénytervezet
alapjában az eddigi formájában hagyta meg a jelölési
eljárást, de néhány
olyan
módosítást
is
tartalmaz,
amely
továbbfejleszti
azt.
Ezzel egyidejűleg megnöveli
a Hazafias Népfront szer©
pét és felelősségét is.

A továbbiakban is úgy lesz
jelölt valaki, ha az illetékes
nepfrontszerv jelöltként b©
jelenti a megfelelő választási elnökségnek,
tanácstagok esetében a választókerületi bizottságoknak. Az idáig
vezető út még inkább alkalmassá válik arra, hogy a
választópolgárok akarata érvényesüljön, lényegében egyértelműbbé teszi a jelölési
eljárást. Az új fogalmazás
kimondja, hogy a jelöltekre
a választópolgárok gyűlései
tesznek javaslatot. Ezeket a
lakókerületeken és az intézfolytatta Erdei Ferenc. — Az ményekben hívják össze. A
úgynevezett kötött lajstrom- gyűléseket — a választási elnál — tehát eddigi válasz- nökségek, illetve bizottságok

képviselete

Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első
titkára, Kállai Gyula, a Minisztertanács elnöke és Erdei
Ferenc, a Hazafias Népfront főtitkára az országgyűlés
szünetében, a Parlament folyosóján

közreműködésével — a Hazafias Népfront szervezi.
— A gyűléseken a társadalmi szervezetek — a párt,
a KISZ, a szakszervezet, a
népfrontbizottság, az illető
intézmény és minden választópolgár
javasolhat j ©
löltet. Ezt a törvényjavaslat nem részletezi. A jogi,
igazgatási és igazságügyi bizottság ülésén felvetődött:
nem lenne-e helyes részi©
teiben is kifejteni, kik tehetnek javaslatot a jelöltre. A
legutóbbi választások
id©
jén ugyanis helyenként vita
volt erről. A bizottság végűi a korábban kialakult
gyakorlatnak
megfelelően
határozta meg a javaslattevők körét, ugyanakkor kimondta: mivel egyértelmű a
'ehetőség és a gyakorlat,
nincs szükség arra, hogy ezt
a törvényjavaslatban részletezzék.
Az előadó kitért arra, hogy
a jelöltre vonatkozó javaslatot, amely a választópolgá(Folytatás

a 2.

oldalon.)

Csongrád megyei képviselők a Parlament
folyosóján.
Balról jobbra: Katona Sándor, a Hazafias Népfront
Csongrád megyei bizottságának titkára. Győri Imre, az
MSZMP Csongrád megyei bizottságának első titkára és
Kurucz Márton, a szentesi járási pártbizottság első titkára Tisza Józseffel, az Országos
Termelőszövetkezeti
Tanács titkárával (középen) beszélget

Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a
Minisztertanács elnökhelyettese és Benke V a l é r i a ,
a
Központi Bizottság tagja, a Társadalmi Szemle főszerkesztője, a Parlament folyosóján az ülésszak szünetében

<r

U) egységes választási törvényt hozott az országgyűlés
(Folytatás az í . oldalról.)
rok Javaslataként a gyűlés
vi tálában alakul ki a ovnióa
elnöksége terjeszti az illetékes népfrontbizottsághoz.
Rámutatottez az
eliárás
' • • •
róitYvrotamely lényegében
változatlan, demokratikus ugyanakkor nagyobb lehetőséget ad
a kellő mérlegelésre.
A választópolgárok Javaslatainak egyeztetése és rangsorolása a népfrontbizottsá
gokban történik. Ennek fő
rumán a párt képviselőt és
a pártonkívüllek tanácshoznak, • foglalnak együtt áliást
Ml a helyzet akkor, ha
több jelöltről van szó? —
tette fel a kérdést ezután Er
dei Ferenc, s így válaszolt:
— A jelölési eljárásnak polltlkailag fontos mozzanata,
hogy több jelölt esetén ls
ugyanannak a politikának a
képviselőiről van szó. A jelölés során tehát nem politikal irányzatok
versengenek. Ez azt ls jelenti, hogy
nem a régi korteskedés elevenedik fel, hanem a közös
politika érdekében folytatott
intett
agitáció a személyi alkalmásság és érdemesség deoionstrálásával egészül ki.

a

törvényjavaslat előadótovábbiakban elmondta,
b o g y a logi
' igazgatási és
I g ^ g ü g y i bizottság ülésén
e g y c t l c n kérdé sr 01
se 6L
,
, , : • k e pfolyt
,vi"
' k visszahívásáról
többé-kevésbé elvi Jellegű
Y118" E n n e k eredményeként
f
°glamazták meg a törvényJav lat
f
Paragrafusának
eredeti szövegében szereplő
.bármikor" helyett, hogyakkor hívhatják vissza a képviselőt, „amennyiben a megbízatásra méltatlanná vált",
a néhány szó mögött meszszemenő elvi vita van, amely
sem az államjogi tudományban, sem a gyakorlatban
r.em dóit el egyértelműen.
A bizottság nem ment bele
a vita részleteibe, csak érlntette és azt az elvi álláspontot fogadta el, hogy a viszszahívásnak megvan a maga helye a szocialista választási
rendszerben.
Ez
azonban nem lehet feltétel
nélküli Jog, valamilyen érdeml, tárgyi megalapozottságának kell lennie. Ezt fejezi kl a javasolt módosítás,
amellj
amellyel" a visszahívás közel
kei ült a képviselői megbíWHHt
zatás
összeférhetetlenség
alapján történő megszűntetéséliez.
a

Elvi és eljárási egység
A« összeférhetetlenség fogalmát az alkotmány 11. paragrafusa úgy fogalmazza
meg, hogy: „minden politikai, gazdasági, vagy egyéb
tevékenység. illetőleg maga-

tartás, amely ellentétben ÍR
a dolgozók érdekeivel, öszszeférhetetlen..Ezt
az
összeférhetetlenséget országgyűlési, vagy tanácsi bizottság, Illetve maga a testület

állapítja meg. Ennek minősített, politikailag hangsúlyozott formája, ha — hasonló
okból _ méltatlanná
válás
választók
3
aguk
í™
" mvissza
hívják
a »képviselőket,
Erdei Ferenc a továbbiakban hangsúlyozta; a jogi,
igazgatási és igazságügyi blzottság fenntartás nélkül helycselte, hogy az uj, egységes választójogi tőrvény tervezete megteremti az országgyűlési és tanácsi vél asz tá
sok elvi és eljárási egységét,
Ugyanakkor ennek az egységnek a még következetősebb megvalósítására elfogadott néhány kisebb módosító
javaslatot. Ezért ajánlotta,
hogy egységesen fogalmazzák meg a megbízatás megszűnésének okait. Ugyanígy
a teljes elvi és eljárási egységet juttatta kifejezésre azzal is, hogy mind a képviselöknél, mind a tanácstagoknál kiemelte a beszámolás
rendszerességét.
A törvényjavaslat előadója
végül a bizottság néhány
egyéb módosító javaslatát
Indokolta. Elmondta: A közvélemény óhajának megfele„ z i , hogy
hréq, a«
lően Indítványozzák
kifüggesztésre kerülő választói névjegyzékekben ne tüntessék fel az életkort. Javasolták
hogy a városokban
mérsékeljék a tanácstagi választókerületek,
metve
illetve tanácstagok számának alsó határát. Az eredeti elképzelések szerint ugyanis jó néhány esetben túlságosan felduzzasztották volna a tanácsok
választott
testületét,

Apró Antal beszéde a törvényjavaslat
•

•

-rr

r

r

jelentosegerol
Szünet után a tőrvényjavnslat vitájában
elsőként
Horváth Károlyné budapesti
képviselő szólalt fel. Ezután
Apró Antal, a Minisztertanács
elnökhelyettese,
az
gának tagja emelkedett szólásra.
Engedjék meg. hogy e nagy
Jelentőségű
törvényjavaslat
néhány fő vonásával, társadal ml jelentőségével foglalkozzam — kezdte beszédét
Apró Antal, majd így foiytattá: — Közismert, hogy az

elmúlt években népköztársasúgunk politikai, gazdasági,
társadalmi és kulturális élele jelentősen fejlődött;
_
erősödött
szocialista
rendszerünk, erősödött államhatalmunk, a proletárdiktatúra állama;
„„„„„„„j,,,. a .
— Bjrarapoaou es rejioh ^ H r é v t a z o S és
af zf U
c m
, b o r e k életviszonyai és
munkakörülményei;
— dolgozó népünk eredmenyei
növelték
hazánk
nemzetközi tekintélyét ls.

Államunk jellemzője
a szocialista demokrácia
A?, elért eredménvek, a politikai és gazdasági életünkben bekövetkezett változások lehetővé és szükségessé
teszik
• •• hogy
•
népi államunk
demokratizmusának további
erősítéseként, most új választójogi
törvényjavaslatot
terjesszünk a tisztelt országgyűlés elé. A továbbiakban
rámutatott:
Államunk és
rendszerünk alapvető jellemzője a szocialista demokrácia. amely mindjobban áthatja egész közéletünket, államapparátusunkat.
A szocialista demokráciának Jelentős szerepe van a
gazdasági életben, az üzemekben, a termelőszövetkezetekben és más területeken
is. Magasabbrendűsége elsősorban abban van, hogy szóles lehetőséget biztosít a dolgozó emberek szamara az
őket érintő állami, gazdasági
döntések
meghozatalában,
Szocialista államunk és rendszerünk
demokratizmusa
nyilvánul meg a képviseleti
szervek munkájaban, az alInmpolgárok részvételében a
közügyek intézésében, az ellenörzésben, az állampolgárok jogegyenlőségében.
Hazánkban az országgyűlésnek — amelyben a dolgozó nép választott képviselői
hozzák a törvényeket _ kiemelkedoen fontos politikai
szercpe van.
Az országgyűlés feladat», hogy államunk és rendszerünk szocialista demokratizmusát tovább mélyítse.
A törvényjavaslat teljes
mértékben érvényesíti az alkotmányban foglalt választásí elveket — mondotta, s
ismertette ezeket.
Apró Antal ezután összehasonlította az új választójogi törvényjavaslatot a felszabadulás előtti idők vá2 OÉL-MAGYaROKHAű

lasztójogi rendszerével, amikor annyira szűkítették a
választásra jogosultak számát hogy a munkásság és a
'
nagy t ,
szeg 'ényparasztság
,
«
megeit
mindig
megfosztot,
, 4 ,
ták
véleményük kinyilvánl-
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társadalmi

rrs

tásának lehetőségétől. Ve- mányai vannak, több párt
gyük ehhez hozzá — mon- tevékenykedik majd a szodotta — a falvakban hosszú cialista társadalomban is.
időn át alkalmazott nyilt
mi meggyőződéssel álűftszavazást, a csendőrszuro- juk, hogy a többpárErendnyok árnyékában folyó el- szer nem ismérve a demoklenzéki, és rendőri oltalom ráciának. A Horthy-Magyaralatt folyó kormánypárti kor- országon
volt
többpártteskedést és máris érthető, rendszer,
ennek
ellenére
nem ütötte meg a polgári
mU
j éerkt annenmy i aé vnt éi zp e dkeénp v óiselői
Ü
t eb
" dSUmácta m S é k é t
b e n a teremben.
A burzsoá országokban ma
• E kis visszapillantást csu- is vannak különböző pártok,
de
senld sem
állíthatja,
pán azért tettem — .folytat, hogy ott nem a tőke pata —, mert egyre nő azoknak a fiatal választóknak és
. . .
,
. ,
képviselőknek a száma, akik ^
^
^
i S T ^ a Horthy-rendszert szemé- lyen kevéTa ^különréég,
lyes tapasztalataik alapján pasztalhatta az, a.u a legnem ismerik. Nem kell bl- "többi USA elnökválasztásnál
Johnson
elnokségere
70nyítan0m
- m e r t k ö z t u d o t t . szavazott,"és' mégta"tenyegéll0
gy választójogunk eddig is ben Goldwater
politikája
Mit
demokratikus volt, s a Hor- került megvalósításra.
thy-Magyarország
idejen változtat az angol tőkések
i'yen széles körű választó- hatalmán az, hogy pillanat_ a m e l y e t m o s t to- nyilag őfelsége volt ellenzéjogról
vábbfejlesztünk _ álmodni k e , ez Angol
Munkáspárt
kormányoz.
sem lehetett,
. , ,
.
.
Azoknak a burzroá politikusoknax és
újságíróknak,
akik tőlünk a
többpártrendszert
kérik
számon,
nem az fáj, hogy nálunk egy
párt van, hanem az, hogy
veri és vezeti népünk har- ez a párt a munkásosztály,
cát a szocialista társadalom a dolgozó nép
pártja, a
felépítéséért, a Magyar Nép- kommunista párt.
köztársaság
felvirágoztaitásáért, ' a ^nem^et fciemoTkeA mi rendszerünkben húsz
déséért. Nálunk a politikai év alatt kialakult egy észfejlődés úgy alakult, hogy szerű, politikailag
hasznos
a többpártrendszer lekerült munkaimegosztás a párt, az
a napirendről és egypártrendszer alakult ki.
Pártunk programja kifejezi és képviseli valamenynyi dolgozó osztály érdekeA napirend második pontit és töretlenül harcol azok
megvalósításáért. Ma" társa- jaként került sor az interdalműnk a szocializmus épí- pellációkra. Dr. Pesta Lászlésében egyaránt
érdekelt 16 jegyző felolvasta dr. Ajbaráti osztályokból és réte- tai Miklósnak, az Országos
ré^
^
"A
történelmi Tervhivatal elnökének írás' alakult hogy 'ban megadott válaszát Kánfejlődés úgy
nálunk visszalépést jelente- tor Lajosné Borsod megyei
ülésszane a több politikai irányzat, képviselő korábbi
több párt
működése." Ez
elhangzott InterpellációA képviselőnő — mint
azonban nem jelenti, hogy jára.
ismeretes — a pálházai pera
szocializmus építése ki- litbánya fejlesztését szorgaia
^
többpártrendszert, mazta.
Egyes szocialista
orszáA
válaszból kitűnt, hogy
gokban ma is több politikai a perlit nem tartozik a legpárt működik, de ezekben olcsóbb hőszigetelő anyagok
a z országokban is a szocia- közé, alkalmazása csak ott
lizmus
építésének
közös ésMerű, ahol más helyette, , működnek sítő
í r V üanyag
ó t e c J nem
T , 1 haszinálhatetette te
e m i t t a pártok Ari pedig, t ó A választ az interpelláló
hogy a .mai kapitalista or- képviselő nem fogadta el,
szágokban hogyan lesz majd mert — mint mondotta —
mega szocializmus építése ide- csaik részben kapott
jön, eldöntik ezen országok nyugtató feleletet. A választ
népei. Feltehetően azokban az országgyűlés szavazataz országokban, amelyekben többséggel — 51 nemleges
a klasszikus parlamentáris szavazat ellenében — elfodemokráciának nagy hagyo-

A párt programja valamennyi
dolgozó érdekeit kifejezi
Ezután Apró Antal hangsúlyozta: Mostani tőrvényjavaslatunk fő célja, hogy oly
módon tegyük még demokráulcusabbT Tálasztásf rendszerünket, hogy választópolgáraink ne csak a politikárikra szavazhassanak, hanem közvetlenül a politikát
képviselő személyre is.
_ Mi]
^ p ^ o t ferfj
, , J ,,„.
, ,
...
Itöpviselniök azoknak, akik
a választók
bizalmát meg
akarják
nyerni?
Szilárd
meggyő z ő d ésem, hogy társad.llmunkban az üj
törvény
'
alapján JS csak az kaphatla meg a választók többségének
szavazatát, aki a
párt, a Hazafias Népfront
politikájával, o szocializmus
építésének programjával áll
®lé A leteltek kft^ r ^ n e k m u n k S ÍTr a s z t ok, értelmiségiek, párttagok és pártonkívüliek, a
szocializmus
építésével
egyetértő vallási szeméiy+ségok. de mindnyájan a Ha
íafias Népfront
jelöltjei.
tehet, hogy egyes választókerületekben több
jelölt
ls le.sz,_ de a politika, amit
képvisel, a program, amivel
fellép egy és ugyanaz.
Nálunk nincs
többpárt
rendszer, nálunk egy párt
van — a Magyar Szociálista Munkáspárt, amely szer-

nem állt arányban a lakosság és a ttanácstagok száma,
a bizottságban
Ugyancsak
foglaló
képviselők
helyet
kezdeményezésére
javasoljók: a végleges megfogalmazásban
adjanak
nagyobb
hangsúlyt annak, hogy a
szavazatszedő bizottságok _
hivatásuknak megfelelően _
gondosan őrködjenek a választás törvényessége fölött,
Ez azzal kapcsolatban meriilt fel, hogy a választók
nem mindegyike él a titkos
szavazás Jogával. Utalt arra,
hogv a bizottság helyesnek
tartaná, ha módosítanák a
törvényjavaslat 32. paragrafusának fogalmazását, segyértei műbben mondanák kl:a
képviselő-, vagy tanácstagjelölt a saját választókerületének"válMztás^efnökségében, választókerületi, illetve
szavazatszedő bizottságában
nem vállalhat tisztséget,
Hangsúlyozta: a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság helyesnek tartja, hogy a
megüresedett képviselői, Díelve tanácstagi helyek betöltésére évente kétszer tartsanak pót választásokat. Az
*
egyéni választókerületi rendszerben ugyanis nem lesznek pótképviselők.
Erdei Ferenc végül kérte
az országgyűlést, hogy az új.
egységes
választójogi törtcu/ tervezetét
ta.vcácict a jogi, igtu.vény
igazgatási és igazságügyi bízottság módosító javaslataival
együtt fogadja el.
Az elnöklő dr. Beresztóczy
Miklós ezután szünetet rendelt el.

állami szervek és a tömegszervezetek között. Pártunk
IX. kongresszusa irányelveiben nagy súlyt
helyezünk
állami életünk demokratizmusánaik fejlesztésére. Abbói indulunk kl, hogy a lagtonitosabb „az alapvető dolgozó tömegek politikai tudatának f e j l e s z ^
rendszeres, sokoldalú tájéíkoztatása,
olyan politikai légkör megteremtése,
amelyben kötelességüknek érzik,
hogy mint az ország gazdái,
részt
vegyenek
minden
fontos
kérdés
eldöntésében". Az előttünk levő törvény ennek a célkitűzésnek
a megvalósítását segíti elő.
a napirenden levő, * az
,,
eaalglTlel lenyegeKen a e m o K

meg a szocialista demokrácia
fejlesztésének útján. Szükségesnek tartjuk az országgyűlés szerepének, hatáskörének növelését. Véleményünk
szerint szocialista építésünk,
fejlődésünk mind több kérdését kell az országgyűlés elé
vinnünk.
Meggyőződésem,
h
m o s t , a m i k o r e g é s z ál„
[ami
életünkben
az országgyűléstől a helyi tanácsókig — az építőmunka kepji előtérbe lényegesen nö„„. dni . B '
nrc7árwűié«
* JtíA
szorepe
Az országgyűlés
fontos fóruma lesz a külön*
böző törvények előkészítésének, megalkotásának, az új
gazdasági mechanizmus gya-

ratikusabb

választójogi tör- korlati végrehajtása ellenőrvénnyel azonban nem állunk résének.

Hazánkban száz• és százezer
közéleti ember van
. *
í ^ f i f
S £ ?
az üzemi demokrácia
^ " e l ő ^ g T tfejleszi T deáltalány fej;
, 'n • iL.
„
J , 6 ^ ' Noyekedn, fog
a
las

loga

, 8 2 üzemek eieusoe,
. . . . x ...
« J S .^ ,___
^ S * .*
nek
önálló döntési joga, es
bővülj szélesedik a szakszer
vezetek jogköre.
Mindent egybevetve. ny»godtan állíthatjuk, hogy új
választójogi törvényünk —
ha a tisztelt országgyűlés elfogadja — a szocialista vélasztójogi törvények sorában
a legkorszerűbbek közé emelkedlk. Ilyen
választójogi
törvényjavaslatot csak olyan
társadalmi rendszer kormánya terjeszthet elő, amely
szilárdan maga mögött érzi e
tömegek támogatását, mert
politikája megfelel a nép érdekeinek.
Mindenki tudja — sőt kevésbé ^ velfogult
ellenfeleink
, .."..
.
.„
^ S f í S í ^ é S í
ót
.

B ^ ^ B ^ t í ^ k ö z é l e t f ^ember
vFl
s z á z ^ r patrióta!
van, sok százezer
patrióta,
kommunista
é« pártonkívüli
aki szívén viseli ez ország
^iiüito
J í ^ T .
K
í
.
^
^
s ^
te munkát, nem fizetségérti
hanem szocialista hazafias*
ságból.
Milliók
örülnek
őszintén, ha felépül egy új
modern lakónegyed, egy új
gyár üzem vagy Iskola
Ebben a kozeleti érdeklő(lésben, aktivitásban, ebben a
hazafias büszkeségben hatalmas teremtő erő rejlik. Segíteni kell, hogy ez az erő
fejlődjön és teret kapjon a
kezdeményezésben,
a szodalteta
építőmunkában,
egész népünk javára.
Ezután a párt közelgő IX.
kongresszusának jelentőségéről szólt, majd a tőrvényja^
vaslatot, valamint az országgyűlés jogi, igazgatási
igazságügyi
bizottságának
írásban „ adott
jelentését,
i.vaslslll4h).
S S «
J ^ T ^ é S e l -

mokratikus a közélet. A mi fogadásra ajánlotta.

További felszólalások
Apró Antal nagy tapssal
fogadott beszéde után folytatódott a
törvényjavaslat
vitája. Dr. D esseő Jenő, Bor^ J ^ t J f ^ L kö
ta^ ^ j á r ó
s á n d o r a S Z O T titkára fels z 6 1 a l á s á b a n — egyebek kö_ hangBÚlyozta:
— A szakszervezeti hÖi'ctoI
mozgalomban is azon
•g
zunk — mondotta —, hogy
mindezen
körülmények,
adottságok figyelembevételévei a népgazdasági feladatok
megvalósítására
mozgositsuk több mint hárommilliós
tegságunkat.

ta, hogy a vitában két mődosító javaslat hangzott el.
Ezek
közül az
egyiket,
amely
arra
vonatkozott,
hogy a képviselői választókialakításálnál
a
kterületek
a t és
. járási jogú
városokat is vegyék figyea
törvényjavaslat
lembe,
végrehajtásáról
szóló rende' "
letben hasznosítják. A másikkal pedig, amely a képviselők visszahívásával
foglalkozott, a jogi, igazgatási
, l B f l z ,áriiavi bizottsáe mó^ Ig z i t ü í
d ' [ ^ f ^ ^ t á t
Íki.
T "Ezek szerint az országg^,^
képviselőt
akkor
hívhatják vissza „amennyiben megbízatásának
valamitud
A
továbbiakban
Oláh lyen oknál fogva nem
György Heves megyei, Vida eleget tenni, vagy arra mélMiklós budapesti
és dr. tatlanná vált''
Zsigmond László Vas meAz országgyűlés elóbb a
gyei képviselő
szólalt fel. módosító javaslatokat, majd
Valamennyien elfogadták a — a módosító javaslatoktörvényjavaslatot és elfoga- kal együtt — az országgyűdásra
lési képviselők és tanácstaajánlották,
Erdei Ferenc, a törvény- gok választásáról szóló törjavaslat előadója a vita után vényjavaslatot egyhangúlag
Ismét szót kapott. Elmondot- elfogadta.

Interpellációk,

válaszok

Ezután Dobos József, Bana nya
megye
képviselője
terjesztette elő
interpellációját a földművelésügyi miniszterhez az állami gazdaságok
dolgozóinak
lakás
helyzetéről. Az
interpellációra válaszolva
Losonczi
Pál elmondotta,
hogy a
MinisztéFöldművelésügyi
rium már eddig ls tett erőfeszítéseket az állami gazdasági dolgozók lakásviszonyadnak javítására, de kizárólag állami erőforrásokból
a problémát nem lehet teljesen megoldani.
^ A földművelésügyi minisz.
váIaszát

inter

tal ammak érdekében, hogy
a tervezett székesfehérvári
alumíniumöntöde és dugatytyúgyár beruházásai megvalósuljanak?
Ajtai Miklós
válaszában
rámutatott, hogy a székesfehérvári telepítésre vonatkozó indítványon kívül javaslat fekszik az illetékesek előtt a Veszprém megyei Inotára, illetve a Komárom megyei Tatabányára
__
történő telepítésre.
A gazdatogÍ"bizottaág kötelezte az
Országos Tervhivatalt és az
Országos Műszaki Fejlesztési. Bizottságot,
hogy jelentő— tekintettel
a kérdés

peUálő képviselő, mind az régére
sőrére —
- még ebben az évtudomásul vet- ben a számok tükrében teljeg
egyértelműséggel
tiszjes egyértelműréggel
tisz, , , „,
_ ,,
tázza a telepítés célszerűInokai János, Fejér me- ségét.
gyei képviselő Ajtai
MikInokal János a választ tuláshoz, az Országos Tervhivatal elnökéhez fordult In- d o m á s u l vette,
terpellációjával. Mit kíván
Az ülésszak ezzel véget
tenni az Országos Tervhiva- él t. (MTI)

Latfatírfakor

érkezett

Fellőnék a

Gemini—12-1

Pénteken magyar idő szerint 20 óra 08 perckor fellőtték a Kennedy-Fokról azt az Atlas-rakétát, amely Föld
körüli pályára juttatta a Gemini—12 űrhajó számára az űrrandevú során célpontként szolgáló Agena-műholdat
A célrakéta fellövéséről adott rádióközvetítést a két
űrhajós végighallgatta, de a fellövést nem láthatta, mert
húsz perccel az Atlas-rakéta elindítása előtt el kellett foglalniok helyüket a Gemini—12 űrkabinjában és az űrhajó
kis ablakán keresztül nem volt rálátásuk a célrakétára.
Pénteken — magyar idő szerint a késő esti órákban —
a Kennedy Fokról James Lövell és Edwin Aldrin űrhajósokkal felbocsátották a Gemini—12 űrhajót, amelynek a
tervek szerint a Föld körüli pálya harmadik fordulója során űrrandevút kell lebonyolítania a nem sokkal korábban fellőtt Agena-műholddal.
A Gemini—12 űrrepülését 94 és fél órára tervezik, úgy,
hogy a Gemini—12 november 15-én, magyar idő szerint az
esti órákban az Atlanti-óceán nyugati részén, a Bermudaszigetektől délre ereszkedik le a tenger színére. A Gemini—
12 repülése alatt újabb űrsétát terveznek.
A Gemini—12 rátért Föld körüli pályájára.

Fogadás az NDK
nagykövetségén
Wilhelm Meissner, a Német Demokratikus Köztársaság budapesti
nagykövete
pénteken este fogadást adott
abból az alkalomból, hogy
hazánkban tartózkodik
az
NDK
külügyminisztériuma
sajtóosztályának
küldöttsége. A szívélyes hangú fogadáson megjelent
Darvast
István, az MSZMP Központi
Bizottsága agiti prop. osztályának helyettes vezetője,
Naményi Géza, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának vezetője, Zádor Tibor, a
külügyminisztérium
sajtóosztályának
vezetője,
Barcs Sándor, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke és a magyar sajtó számos vezető képviselője.

Előrelépés a javításban
— szolgáltatásban
Tovább erősödik a szövetkezeti ipar
A Javító-szolgáltató tevékenység különösen fontos ága
a szövetkezeti iparnak. Fontas elsősorban azért, mert
közvetlenül érinti a lakosság széles rétegeit. A naponként jelentkező igények
kielégítésére törekszenek egyre sikeresebben - a szegedi szövetkezeti ipar kollektívái is. Az
idén több
szövetkezetben
történt jelentos előrelépés; fejlődtek.
erősödtek azok a részlegek,
S n l t
+
fontos tevékenységét fejtenek

Komplex járműjavító
A Szegedi Gépjánnűjavító
Ktsz már mc«t, tíz hónap
után is jó esztendőnek könyvelheti el az ideit. Tavaly
év vége óta mindinkább kibontakoznak Cserzy Mihály
G
rnirePé"
komplex
gépjárműjavító
'-vem körvonalai.
A személy- és tehergépk©
rák, valamint motorkerékpárok javítása igényli is
a
nagyarányú fejlesztést
A
Csongrád megyei KISZÖV és
a városi tanács támogatásával ezért jelentős beruházásokat, átszervezéseket hajtőtlak végre az üzemben.
A
ezövetkezetfejlesztési
alapból
tkezet:
•*kh
reini
ürtirmi11;a
több mint egymillió forint
állt rendelkezésükre, ez tette lehetővé, hogy olyan új
Javító-szerelő műhelyeket teremtsenek a régiek helyett,
amelyek megfelelnek a korszerű követelményeknek.
Annak dacára, hogy
az
éoítkezés tavukran
gátolta
m u n t ó S k a ^ első t í z h í
rap során megkétszerezték a
tavalyi termelés: értéket Ez
az igények növekedésére is
mutat A szabadtéri időszakában sok külföldi autós is
felkereste az üzemet akkor
három" hónapon át reggel B
órától este 6-ig dolgoztak a
szövetkezeti
szövetkezeti szerelök
szerelők.
A tavalyinál jóval többet,
6zer
f
motorkerékpárt és 1400 autót „gyógyitottak" meg idén a ktsz dolgozói. Ennek túlnyomó része magantulajdont kepező
jármű volt Az úgynevezett
átfutási
ido csökkentését
szolgálták a gépi beruházások. Száztízezer
forintért
egy „mindentudó" elektr©
mos

próbapadot vásároltak
. ,,
r,
.
« szövetkezetiek, ennek segitségével könnyen és gyorsan megállapíthatják az alkatiészek hibáit, nincs többé
-Ükség 3 - k
talalgatásra.
A munkások annakidején
felajánlották, hogy százezer
forinttal túl fogják teljesíte. .
ni a lakossági szolgáltatást
Ígéretüket máris beváltották; most már a megtetézés
következhet.
A szövetkezetben már a
Jövő évre is gondoskodnak:
cgy kétállásos, korszerű gép-

Szeged Jövő ém terve
és költségvetése
a városi tanács előtt
A

Min'szterianács
Kidolgozták

y

k

ne

A

° ?
™
pedig a végrehajtást Illeti.
e zen a téren érdekes kezdeményezés történt a szövetkezet vezetői részéről.
A
munka végeztével megcím^ - a ^ m ^ í r S ' r
revételeát —
elismerését.
vagy panaszát — közölhesse
Az eddigi válaszok zöméből
f z W n t ki- b o . f , 3Z
lek nagvnészénél 1ól vizsgáztek a s z ö v e tkezetiek.

az

A községfejlesztési tervek
arra hivatottak, hogy az állam által rendelkezésre b©
csátott pénzforrásokat a lakosság anyagi eszközeivel és
társadalmi munkájával kiegészítsék. Ily módon lehetővé válik, hogy a lakosság
gazdasági, szociális és kulturális szükségleted
gyorsabb ütemben
valósuljanak meg. Jövőre a községfejlesztési bevételek, a lakosság és az állam hozzájárulásai és
az igényelt
bankhitel, valamint a társadalmi munka együttes értókösszege közel húszmillió
forintot tesz ki. Ennek az.
összegnek főbb tételeit úgy
használják fel, hogy a lakosság legszélesebb rétegeinek nyújtsanak
segítséget
és a város legégetőbb fejlesztési problémáit mozdítsák előbbre. Így társasés
családi ház építésére kijelölt
területeket
közművesítenek,
folytatják a szabadtéri
játékok technikai
berendezésének korszerűsítését,
kiépítését, előkészítik az új fedett uszoda építését, társadalmi ösztöndíjakat
finanszíroznak,
a
társadalmi
munkában legtöbbet
produkáló kerületi tanács
községfejlcsztési
alapját nörelik jutalomként. A kerületi
tanácsok
költségvetésében
tervezhető összegeket is magában foglalja ez a summa.

tette, illetve túlteljesítette
az előirányzatot,
Az építőipar terve a jövő
évre jóval nagyobb feladatokat ír eló, mint az idén. A
legfontosabb továbbra is a
kormány által kiemelt munkák, a fizetési mérleget javító beruházások és a lakásépítés előirányzatainak téljcsítése. A jövő évi feladatok jelentőségét növeli, hogy
1967-ben kerül sor a szakszorveze,;i
választásokra és
ebben az évben kell befejezn i a z ü j p a z d a s á p i m e c h . 9 nizrrvussal összefüggő feladatok
kidolgozását is. (MTI)

1 9 6 7 . évi

k ö z s é g f e j l e t z t é s ötéves

Iz állami pénzforrások kiegészítésekén!

Áz építőipar terve jövőre
n a g y o b b feladatokat ír elő

Az Építő-, Fa- és Építőanyagipari dolgozók szakszervezetének Központi V©
zetősége pénteken ülést tartott, amelyen értékelte a háromnegyedévi terv teljesítését segítő mozgalmi munka
eredményeit és megjelölte a
legközelebbi fontos feladatófcat.
Gyöngyösi István főtitkár
terjesztette elő a szakszervezet elnökségének beszámolóját, amely megállapíElébe
mennek
. ..
„ •
, - ...
az
ieénynek
tette, hogy ez év első kilenc
Manapság egyre életünk- honopjaban az epitő-, a fahöz tartozóiét) dolog a háztar- és az építőanyagipar teljesi-

a

terjesztik

Szeged megyei jogú város tanácsa tegnap, pénteken
délelőtt ülést tartott az MSZMP városi bizottsága Kálvin
téri székházának nagytermében. Dr. Biczó György, a végrehajtó bizottság elnöke nyitotta meg a tanácsülést, amely
ezután Árvái József vb-elnökhelyettes elnökletével folytatta munkáját. Az ülésen a tanács elé terjesztették Szeged
város 1967. évi tervét és költségvetését, s a községfejlesztés jövő esztendei és a harmadik ötéves tervre szóló javaslatát. A beterjesztett javaslatok együttes vitájában felszólalt dr. Nagymihály Sándor, Nitsinger Gyula, Farkas István, Oltvai Ferenc, Kiss Jenő, dr. Szeghy Endre, dr. Csiszár Béla, dr. Lessy Viktor, Papp Gábor, Engi József, Piros
László, és Bárdos Miklós. A felszólalásokra dr. Biczó
György, dr. Kalmár Ferenc tervosztályvezető és Nagy Miklós pénzügyi osztályvezető válaszolt.
A városi tanács a javaslatokat kisebb módosításokkal
elfogadta. A jövő évi tervet és költségvetést jóváhagyásra
a Minisztertanácshoz terjesztik (részletes ismertetésére a
jóváhagyás után térünk vissza), a községfejlesztési
tervjavaslatokat a tanácsülés határozattá emelte. (Célkitűzéseit
a következőkben ismertetjük.)
A tanácsülés Árvái József zárszavával fejeződött be.

kocsiszervizzel akarják tel- tási gép. Természetes, hogy
jessé tenni az eddigi fejlő- javításukhoz mind nagyobb
dést.
apparátus szükséges. A Szegedi Elektromos Ktsz idén a
V a l ó r a axnUleant
tavalyinál jóval több, mint"
egy 2 ezer 300 készüléket —
Szezonjellegű szakma volt Porszívót, mosógépet, centrifu át
S > parkettkefélőt és más
l l é , , e b b e n a 6Z űcsöké: mióta
„ ^ b m szövetkezetben vég- - h á z i segítótóreat" gyógyít o t t me
^
munkájukat, már nem
S- Rádióból, televiziófüggnek annyira az évsza- b b l és egyéb elektroakusztikíd
berendezésekből
pedig
k o k t ó b A S z egedi Szűcsipari
Ktsz-ben
megszervezik az több mint 8 ezer darabnak
e x p o r t r a j v a g v belkereskedel- adták vissza „egészségét". Az
mi
értékesítésre készülő ter- átfutási idő csökkentéséhez,
'
m é k e k gyártását, de ezt a
j o b b eredményekhez
tevékenységet jól összehan- a 3 ° b b «^™-njekhez_nagygolják a lakossági igények ^
hozzájárult, hogy uj mujelentkezésével. Most, az őszi szereket, berendezéseket fogszezonban is átcsoportceítá- hattak dologra Lenin körúti
hajtottak végre, hogy szervizükben.
sokat
elesendő erő legyen a javító
_
, , ,, . ,
. . .
Tavaly ket
*
méretes
részlegében.
•M«wijuk futot
3
Amikor pedig kevesbedik az
t
„munka után", iden
ilyen megrendelés, az ex- már három autó szállítja be
portrészlegben találnak mun- a tv-ket rádiókat Bejárják
kát a mesterkezek
a környéket is, Algyőn onálháromnegyedévi adatok . .
„..T...
„
A
^ tanúsítják hogy jól dolrészlegük működik. Szeretnének
Dorozsmán is egy
eoznak
a 'szövetkezetiekgaznak
a szövetkezetiek javítóműhelyt létesíteni, hisz
143,6 szazalékra teljesítették
. . .
' ,_
,, , l i y ,
eddig méretes & javítási ter- f f a l u b a n « környékén (Ülvüket. Több új anyaggal bő- lésen, Bordanyban, Forrásvítettók a megrendelési 6ká- kúton, Pusztamérgesen) sok
lát. A tisztítási
és festési bao rtv,
elkelnének
a szakemek
Annál
inkább
mert
«t " T
"
csökkentették.
A * szegediek
.- _,, .
, ,' ,
. e z z e l, a . , . ,
így kontárok „fusizzák el az
e... . 18
77
,
tenetoseggei, .. . .
. ..
„j.™
eddig mintegy ezer darab ir- ouaniax penzet. R nemegyha- és bőrkabát tisztult ezé- szer a készülékeket is. Már
Egymillió 'orint értékű
pült meg a szövetkezeti mű- csak ezért is kívánatos lenhelyekben.
ne, hogy a szövetkezeti szesegiiseg
relők törekvéséhez az illetéA városi tanács számít a
Megelégedéssel
kesek megadják a hozzájá- lakosság nagyarányú társarulást, támogatást.
dalmi segítségére 1967-ben
Az
Univerzal
Ktsz
mint
a
. ,, ,,
, ... ,, .
forint
Érdekes
kezdeményezést is. Közel 1 millió
sokoldalú szolgáltatasok szoértékben tervezett
társadalvetkG2etG
tan r
f *";í
. I d é n v a l ó s í t o t t m e g a szerelő-szö- mi munkát. Ennek kamata
^
,több
^ b b f szolgáltatási
^ ° l g á l t a t á s l ág- vetkezet az új állami áru- az élen járó kerületben 200
házban. Elébe mennek
az ezer forint lesz jövőre. Az
íolytatódott az a
""'verzálta tevekenység.
Ott tartózkodik említett
nagyobb
tételek
A
szőnyeg,
butorkárpit,
aut© 'ffenyneK.
célkitűzések
kárpit
tisztítását
s az úgyneegy szerelőjük, s neki beje- mellett ilyen
szerepelnek még a tervben
vezett
falradírozást, ami egy lenthetik a vásárlók, ha a mindhárom kerületben: közszobafestéssel is felér, meg- lakásvilágítási cikk szerelésé- világítás fejlesztése,
gázkedvel
£ ' k 3 Z e l s ö jelentkezők
szükségük ^
a szövet_
vezeték-építés,
vízvezetékB
mostanaban
mar
nincs
,
'
^
'
~
,
.
,
^ ^ ^
munkajára. A kozel- hálózat fejlesztése,
gyermekhogy ne hívnák
kezet
várnák a szövetkezet tisztító jövőben együttműködve a szakorvosi rendelő
építése
szakembereit De foglalkoz- kereskedelmi szervekkel, ezt Újszegeden, öregek napközi
otthonának megteremtése az
n a k bútorok, gépek hazaszáltelevíziókészümásával, „profiljuk" o köl- a tevékenységet más villa- I. kerületben,
bee t e t é s is. Működik már a mossági szaküzletekre is ki- lékek, vetítőapparátusok
szerzése iskoláknak,
bölcsögépíró és sokszorosító rész- fogják terjeszteni,
i e g , s takarító szolgálatot ír
létesítettek. Hosszú
lenne
végigsorolni,
szinte nincs
olyan megbízás, amit a szövetkezeti szakemberek vagy
b

e'é

dei felszerelések,
eszközök
vásárlása,
gyalogjárda-építés Mihályteleken,
a Móra
Ferenc általános iskola felújítása, a III. kerületi tar
nácsháza épületének
javítása stb.
Egyformán figyelembe veszi a terv Szeged mindhárom kerületének
érdekeit,
szükségleteit, a
községfejlesztés eszközeit arányosan
osztja el.
I z idei ráadás
Döntött a tanácsülés az
idei községfejlesztési
célok
kiegészítéséről is, minthogy
a végrehajtó
bizottság a
többletbevételből több mint
400 ezer forintot a községfejlesztés céljaira csoportosított át. Ebből az összegből még az idén kijavítják
a petőfitelepi szociális otthon épületének
hibáit, a
Vedres utcai
gyógyszertár
gyermekszakrendelővé történő átalakításához járulnak
hozzá, komoly összeggel segítik a Partizán utcai bölcsőde felújítását,
műszereket szereznek be a kórháznak.
Mindez „ráadás" az 1966ra tervezett
községfejlesztési
terv tételeire.
Számvetés
a kővetkező évekre
A községfejlesztés eszközeivel való számvetés, előrelátás jegyében fogant a
harmadik ötéves tervre szóló tervjavaslat. Mint ebből
kitűnik, a
városi tamács
évekre előre is nagy gondot

tercei
tervet

fordít a családi és társasházépítés feltételeinek
fejlesztésére. Az ötéves tervben 1200
társas lakóház és 400 csaláközművedi ház területének
sitését szeretnék
elvégezni,
s erre több mint 21 millió
forintot szánnak a községfejlesztési számláról. Hozzájárul Szeged a járási rendelőintézet szegedi felépítéséhez is, a
fedett uszoda
megépítéséhez pedig körülbelül 13 millió forinttal
mol községfejlesztésó
közeiből.
Ugyanebben
a
tervben szerepel egy 500 féröhelyes
mozi
megépítése
Újszegeden, amelyre
1969tői kerül sor, de hozzájárul költségeihez a Csongrád
megyei tanács is.
A kiadások kisebb tételei
között szerepelnek
oíyan
szükségletek, mint a kórházak berendezéseinek kiegészítése, szociális otthon felújítása, hűtőkamra építése
a központi konyhának, hozzájárulás az
Odessza-lakónegyedben épülő iskola költségéhez, a kultúrpark
fejlesztése. a SZAK sporttelepén a lelátó felújítása, Újszegeden út- és csatornaépítés, bekötőút-,
járdaépítési
vízvezeték-bővítés, közvilágítás fejlesztése a kerületekben, óvodai és bölcsődéd
felújítások, berendezések vásárlása, az egészségügyi ellátás továbbfejlesztése szakrendeléseikkel, iskolák
felszereléseinek állandó kiegészítése stb.
Az öt évre szóló községfejlesztési terv 90 millió forintnyi bevétellel és kiadással számol, amit
százmillióra kerekít fel a tervezett ötmillói
értékű
társadalmi
munka és a négymilliót
érd
saját anyag felhasználása.
Érdekessége
az
ötéves
községfejlesztési
tervjavaslatnak, hogy az állami hozzájárulás várható alakulását számítva — mely a lakosság szá ina szerint illeti
meg a vátosokat és községeket — a
következőképpen
várja Szeged lakosságának
növekedését: 1966. január
elsején 116 100 lakosa volt
Szegednek, 1967-ben 119 500.
1968-ban 123 000,
1969-ben
126 000, 1970-ben pedig már
130 000 lesz.

Sokoltialú
magyar-csehszlovák
k a f u r á is e g y ü t t m ű k ö d é s
A Művelődésügyi Minisztériumban pénteken aláírták a
magyar—csehszlovák kulturális munkabizottság 6. ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvet csehszlovák részről Frantisek
Kahuda, az
iskola- és művelődésügyi miniszter első helyettese, magyar részről Molnár János
művelődésügyi miniszterhelyettes írta alá.
Az ülésen részletesen megvitatták a két ország iskolai
és kulturális beruházása terén kialakítható együttműködés kérdését, valamint a
két ország fővárosai közötti
kulturális kapcsolatok fejlesztésének lehetőségét. Sor
került különböző építési d©

kumentációk, típustervek - ezek között szakközépiskolai
és egyéb tervek — cseréjére,
Elhatározták, hogy a szakértők rendszeresen
konzultálnak a két országban főlyó különösen
kiemelkedő
tervezési és építési feladatokról. A megbeszélésen sor
került a két ország közötti
kétéves kulturális
munkaterv
1967-es évi kiegészítő jegyzőkönyvének aláírására is.
Frantisek Kahudát budapesti tartózkodása alkalmával fogadta llku Pál művelődésügyi miniszter és Aczél
György, a miniszter első helvettese. Frantisek Kahuda
látogatást tett az Eötvös L©
ránd Tudományegyetemen is.

Beépül a gyári »logh'm
A szegedi
szalámigyár
nemrég épült korszerű iroda% a korábban meglevő üzemháza közé most három millió
forint költséggel, előregyártott elemekből
kiegészítő
épületet emelnek. A munká-

latok jó ütemben haladnak
es előreláthatólag jövő év
júniusában befejeződnek.
Az új épületben műszaki
anyagraktárt és irodákat helyeznek el.

Szombat, 1966. november 12. DÉL-MAGYARORSZÁG
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L A K Á S
Külön betáratű bútorozott szoba azonnal kiadó. Újszeged,
Kozsa Ferenc
sgt.
83.
Bútorozott
szobát
keresek
főiskolás
leány részére.
—
„Azonnal" 14 758 Jeligére Sajtóházba.
Elcserélném belvárosi 3 szoba összkomfortos emeleti lakásomat földszinti 3
vagy 4 szobásért. —
Megegyezéssel. Kertes ház előnyben. —
Telefon: .59-85.
x
Budapest
központ
Jában levő I. emeleti
utcai
6zoba,
konyha, spájzos lakást szegedire cserélnék. „Oszi csere"
14 531 Jeligére a Sajtóházba.
x
Keresek száraz fűt
hető pincét. „14 616"
jeligére a Sajtúhá*.
I. emeleti, központi
helyen levő. szoba,
konyha,
mrllékhelylségos
lakásontat
elcserélném
hason
lóért vagy nagyobbért. „Sürgőa" 14 553
jeligére a Sajtóház
ba.
x
Belvárosi 1 szoba
komfortos
fszt-es
modern
fdbérletet
cserélek 1 szobás
szövetkezetiért. „II.
emeletig" 14 631 Jeligére a Sajtóházba
x
Budapesten levő 1
szobás garzon lakásomat elcserélném
•zegedt, szoba-kony
bái lakáéért. Erd.
Szeged.
Moszkvai
krt. 31.
x
üres, vagy kevés
bútorral
kisebb
szobát
keresek.
..Sürgői
lellgére a Hirdetőbe.
Külön bejáratú bú
torozott szoba 1—3
dolgozó
leánynak
kiadó. Klapka
tér
UL
X
Bútorozott
szoba
fürdőszoba használattal két férfi részére kiadó.
igényesnek is megfelel, 4-es villamostól
hat percre. ÜJ-Petöfllelep. Hangos u.
11.
x
Albérleti szobát kaphat 1 szerény dolgozó Bő. Kereszt u.
33.
1
szoba-konyhás,
spájzos csukott verend ás lakást
cserélnék 1 vagy
3
F7obáare költségtérítéssel.
„Tavaszt
költözés" 14 520 Jeligére a Sajtóházba.
üres albérleti szobát.
fáskamrával
keresek. ..Idöa néninek" 14 469 jellgére a Sajtóházba.
Szombathelyi 3 szobás lakásunkat elcserélnénk
szegedi
kétszobás
komfortossal.
„Tavasszal"
14 631
jeligére
a
Sajtóházba.
Odesszai kétszobás,
összkomfortos
lakást cserélek OTPmagánhárért
költségtérítéssel.
Erd.:
Odessza 15. épület,
B-lépcsőház, n. 9.
x
t nagy szobás összkomfortos.
földszintes
lakásomat
elcserelném a
kisebb lakásra. „Ideális" 14 637 Jeligére
a Sajtóházba.
Nőnek fűtött szobába
albérletet
adok. Villamoshoz 5
percre van. Petőfltelpn. Czan u. 8. az.
Z szoba összkomfortos, gázfűtéses lakás társasházban átadó. ..Szeged"
14 643 lellgére a Sajtóházba.
Adok új összkomfortos. központi fűtéses 1 szobás lakást. nagyméretű 3
szobásért. I. emelet,
nél nem magasabban. lehetőleg Szent
István tér
közelében. „Azonnal" —
14 R87
jeligére
a
4—u—
bútorozott szoba kiadó 2—3
dolgozó
leánvnak. vagy férfinek 15-ére. Pálfi
u. 38.
KIK-házhan

levő

belvárost.
magasföldszinté*. parkettás
utcai
szoba,
konyha, éléskamra,
fáskamra, közös előszoba es fürdőszobás lakásom.
gáz.
víz bent. Elcserélném
nagykörúton
belüli, TT. emeletig
kettő, másfél, vagy
nagyméretű névszóba. összkomfortosra költségtérítéssel.
..Tó hely" 14 679 jelig r> a Sajtóházba.
Szobáért
takarítást
v"'alok
T.eveleke*
. ss— bízható" 14 159
(ellgére a Sajtóházba.
Albérletet

kaphat. 2

fiatal fiú. Veresáes
titea 27.

4

Égy dolgozó leány
reszére
albérleti
szoba kiadó.
Szeged. petófltelep, lrínyl Jénog u. 11.
Idős nenlt. vagy bá.
cslt lakásáért eltartanánk.
..I.elk.ismeretes" 14 (159 jel—
Igére a Sajlóházoa
Odesszai 1 szobás
szövetkezett lakásomat
elcserélném
másfél vagy kétszobásra, megegyezéssel. Csak központi,
vagy gázfűtéses, Bécsi krt.
előnyben.
Erd.: szombaton 3ig. hétköznap 5-től.
Pintér.
Odessza
x v i h . B", ír. a.
Egyedülálló
diplomás férfi egy évre építkezés mtatt
elfogadható albérleti szobát keres. —
.Fiatal
albérlő"
14 641 jeligére a Sajtóházba.
Elcserélném
nagyméretű udvari, főzöfülkés lakásomat
egyszobás összkomfortosra.
..Költségtérítés 149 546" jelIgére a Hirdetőbe.
Háromszobás
összkomfortos körütt lakásomat
elcserélném két, egy- vagy
másfél szobás összkomfortosra. „Régi
bérű 149 545"
1eljgére a Hirdetőbe.
Bútorozott szoba 1
férft részére fűtéssel kiadó. Tisza Latos u. 6.
Elcserélném
sz a<dt lakásom
budapestire, utcai szoba. konyha. spA1*.
előszoba, magasföldszinté*. Erd. lehet:
Rárzéknál, Oltványi
u, 8.
Kétszobás szövetkezeti lakást készpénzért azonnal
átveszek.
„Megbízható
149 589" jeligére
a
Hirdetőbe.
Fiatal
pedagógus
házaspár
albérleti
szobát keres 18-től.
..Korrepetálást vállalok 149 573"
lellgére a Hirdetőbe.
Nőknek albérlet kindó. Feltámadás u.
18. Erd.: I. emelet
1.
Kétszobás Összkomfortos
szövetkezeti
lakást, vagv társasházrészt
átveszek
belvárost egyszobás
lakást tudok adni
cserébe.
..Költségtérítés 149 608" jeligére a Hirdetőbe.
Kétszobás Összkomfortos földszinti, udvari lakásom
700
rt
mellékjövedelemmel cserélem 1
és fél—3 szobás —
..Belvárosira 149 619"
lellgére a Hlrdetőbe.
Dolgozó nőt szobatársnak
felveszek
november 15-re.
Marx tér 12., L em.
9. attó.
Külön bejáratú bútorozott szoba
kiadó
gyermektelen
házaspárnak.
Alsókikötő sor IL épület. C. 1 IT. em. 9.
Háromszobás
összkomfortos, minden
igényt
kielégítő,
megyei tanács közelében levő lakásom
elcserélném 4 szobás,
összkomfortos, Jót karbantartott.
nagykörúton
belül
magánházért.
..Különbözetet azonnal fizetem"
lellgére a Sajtóházba.
Egyszoba összkomfortos
földszinti
öröklakást átveszek,
készpénzzel fizetek.
„33 33.3"
jeligére
Sajtóházba.
(WIMTr.AB
Kétszobás
magánház eladó. 2 szobás,
összkomfortos
cserelakás
szükséges.
Csányl, Becsei
u.
13/1).
Dorozsmán, főútvonalon. Tolbuhin sgt.
20.. részben beköltözhető,
keramit
téglás, alápincézett,
24(9 n-öl telken, családi ház (üzem létesítésére
alkalmas)
minden elfogadható
aron eladó. Tarlné,
Baja, Péterpál u. 5
Két családnak Is alkflmas, négyszobás,
napfényes
magánház eladó. Két lakás tavaszi átadással. Érd.:
Tündér
ti. 15 . emelet.
x
Jugoszláviai házam
elcserélném magyarországira. Fájsz József.
Jánoshalom.
Kánolna u. 5.
x
Egyharmad házrész,
elndó. Erd.: délután
5 órától Gém u. 15.
Dorozsmán
családi
ház eladó. Erd.: Cipész Szöv., Illetve,
Kun u, 11.
x
Mezőgazdasági
és
termeidszövetkezet
számára, raktározás
céljára Ingatlan el
adó. Beépítve 320 m*
alapterület, massiív
épületekkel.
Petőfi
S sgt. mellett. ..Sürgős" 14 611 jeligére
a Snltóházha.
X
Házhely eladó. Kisfaludy utca 32.
x

DÉL-MAGYARORSZÁG

Ház eladó lakáscserével. Erd.: Petöfttelep. Bujdosó Gy.
u. 45.. délután
4
óra után.
x
Kertes magánház lakásátadással eladó.
Petöfitelep, Dolgos
u. 1.
retőfitelep.
Gábor
A. u. 53. ház eladó,
2 szoba + kis szoba,
mellékhelyiségek 258 n-öl kerttel,
1 szobás lakáscsere
szükséges.
Érdeklődni bármikor.
x
Algyői út 18. az. hát
lakásátadással
két
család részére
eladó.
x
Szőreg,
Kolozsvári
u. 47. sz. ház eladó. Érdeklődni ÜJ
szeged.
Lövölde
ut 6.
X
Társasház
vagy
Ikerház
építéséhez
társat keresek. Zákány u. 13.
x
Azonnal beköltözhető kétszobás. komfortos magánház eladó. Katona u. S6/a.
Dömösi leválasztható fél házam (szoba, konyha, spájz,
veranda,
pince,
kert),
elcserélném
szegedi szoba-konyhás lakásra. költségtérítés nélkül. Esetleg eladó. Cím:
Dömös, Királykerti
11. 32,
X
Üjszeged, ÜJszőregi
út 23. sz. új ház eladó.
Lakáscserével
Is.
Kossuth u. 15'b sz.
ház eladó. Érd.: a
helyszínen.
Újszegeden
kisebb
családi ház lakottan vagy lakáscserével eladó. Odesszai
krt. M.
Kertes
magánház
riadó. Tápé, Bencfnsor 8. szám. Petöfitelep, II. u. vége. az. üttörő utca
folytatása, vlllamostól 13 perc.
Eladó Kts-Tisza u.
9. ház fele. 2 szoba
komfort.
tárolásra
alkalmas nagy pince,
lakáscserével,
vagy későbbi
átadással. Erd.: Szilvássyné.
Szatymaz,

IV.

ker..

111. sz. tanya, 800
p-öl
őszibarackossal, műút mellett,
eladó. Villany bevezetve.
Szabadsajtó
u. SS.
Petőfitelep,
Május
1. u. 80. számú ház
eladó.
Petófltelepen.
körtöltésnél új magánház eladó. „Lakáscserével 149 577" Jeligére a Hirdetőbe.
Ház. eladó lakásátadással. Petöfitelep,
Gerle sor 40l

RÁD Ó M Ű S O R
KOSSUTn-RADlO

4.30 Hírek. 4.32 Halnaltól-reggel i g . . . 4.48 Faluárdló. 5.00 Hirek.
5.30 Reggeli krónika. 6.80 Hírek.
6.30 Hit ek. 7.0a Reggeli krónika
II. 7.15 Körzeti időlárás. 7.30 Üj
könyvek. B.Oo. Hírek. 8.05 Műsorismertelés. 8 20 Lányok, asszonyok. 8.4n Márta. Részletek Flotow ODetáiából. 9.30 Orvosok a
mlkrofct. előtt. 9.35 Kalas Géza
népi zenekara játszik. 10.00 Hirek. 10.10 Kamarazene. 10.48 A
szovjet kultúra hete. Az első
lovashadsereg. Rádiójáték. 11.57
Hallgatóink neveimébe i 12.00 Hirek. Nemzetközi lapszemle. 12.15
Zenekari muzsika. 13.00 A budapesti színházak műsora 13.03 Lapozgatás 01 könyvekben. 13,18
Az elvált assznnv. Ré z.ietek Fali
operettéből. 13.45 Néhánv perc
tudomány. 13.50 Hlrdetőoszlop.
14.06 Ml történt n héten a nagyvilágban? 14.20 Henryk Szervng
és Artúr Rubinsteln két Beethoven-szonátát látszik. 15.04) Hírek.
15.18 Csek fiataloknak. 16 09 Heivürk a világban, n. rész. Az
együttélés útjai. 16.15 Hétvége.
Közben 1 T.C«—17.05 Hfrek. 17.15
Tbália vendége 18.10 Horvá'h Je.
nő táncdnlatból. 18.22 Szvlatoszlav Rlchler zongorázik. 19.00 Esd
krónika. 19.23 Nótacsokor. 20.05
Látogatás a Neveléstani Intézetben. 1102 Hírek. 21.07 Székel v
Mihálv-hangverseny. 21.47 Spo-thíradó. 22.00
Hírek. 22.15—0.25
Táncoljunk! Közben: 54 00-6 10
Hírek. Időlárás.

Petőfi Rádió
4.30—7.58 Azonos - Kossuth rádió műsorával. Közben: 6.20—6.30
Torna. 10.00 15 ezer kilométer —
rádióra
hangszerelve.
10.40
Mondja be a rádl ibah . . . PanaBZOs levelek. 10.58 A hét könvnyű- és tánczenei műsoraiból.
12.50 Magánvélemény közügyekről. 13 00 Weber: A büvüs vadász. - Az ooera fináléia. 13 20
Orvosok a mikrofon előtt. 13.25
Hrr RszersZőlók. 13.47 Vlzál'ásjelentés. 14.00 Hívek. 14.08 A magvar dal évszázadai A dalkikötő Mosonyl Mihály. 4.81 A Krodos—7 Roobtnsonlal. Jelenét. A
Overmckrártió műsora. 14.54 A
Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa énekel. 15.01 Szimfonikus hangverseny. 16.00 Iilrek.
16.05 Szovjet kultúra hete. Molcsanov: Rómeó. Júlia és a sötétség. KétfelvonáSós ooera. Közben: 16.59—17.03 Levél Szerához.
18 00 Hírek. 18 19 Fiúk a térről.
Ifiúsáeí rádiójáték. 19.17 Serein Liberovld dalaiból. 19.25 A
filozófia nagv problémái. 19 40 A
dr.se n kedvelőinek. 19.50 Jó élszakát. gyerkek! 20.08 Esti krónika. 20 55 Ű1 lemezeinkből. 20.48
Népdalok. csárdások. 21.25 A
..látha<o«lan"
filmek.
Riport.
21.4a Hareiemezgvültők húszperee. 22.00 Fő a venáég. Részletek
Tsmársy—Dalos zenés játékából.
22.32 A szovlef kultúra hete. Az
Azerbajdzsáni RTV kamarazenekora látszik. 22.56 Üeetőversenveredményrk. 13.00—23.15 Hírek. Időláráajelentés

TELEVlZIÓMÖSOR
Magyar televízió
14.55 Ötmillió versenyző.
Az
Intervfzló gyermekműsora, felvételről. Közvetítés
Varsóból.
15.53 Kl minek mestere? A fiatal esztergályosok versenvének
döntőié. 16.25 Hírek. 16.30 A televízió ifjúsági táncklubja. 17.15
Kl minek mestere? A fiatal esztergályosok versenyének folytatása. (Döntő.) 18.35 A tv jelenti. Aktuális rtportműsor. 19.20
Est! mese. 19.30 Tv-hiradó. 19.30
Képzőbűvészet". Rodolfó
bűvésziskolája. ITT. 20.00 Angval
kalandjai. Lttella. Magyarul beszélő angol film. (14 éven felülleknek!) 20.50 Schubert: Befelezetlen szimfónia. Előadja: a
Magyar Rádió és Televízió szim-

fonikus zenekara. 21.10 A rádió
hullámhosszán érketttt . .
Ksbaréműsor. 22.18 TV-hlradő. II.
kiadás
Jugoszláv televízió
9.40 Iskola-tv. 14.30 Iskola-tv.
17.10 Hírek. 17.15 Bábláték. 17.35
Hol van. ml lehet? 17.30 Riportrr.űsor. 18.10 Dal az élet. 18.25
Műsorismertetés. 18.30
Tv-úldonságek. 18.45 Nemzetközi színpad. 19.10 Dubrovniki Nvárl Játékok. 19.40 Hirdetések 19.54 Jó
éiszokát. gverekek! 20.00 Tv-htradó. 70.30 Dokumentum és Idő.
Sl.On Ne bámuljanak olyan romantikusan. Szórakoztató
műsor. 22.15 Bonanza. Soroeatfllm
23.03 Tv-hfradó.

Háziipari Szövetkezet gyakorlattal rendelkező
(•ík k ö t ő k e t ,

kézi

Szegedi Háziipari Szövetkezet. Lenin krt. 34. szám
alatti kéztmunka részlegében (az Állami Áruházzal
szemben)
harisnyaszem-felszedést,
rüg gönykészítést,
tútor- és autóhuzatvarráat,
párnamontírozást,
gnmbbehúzást,
különféle hímzést és
mi nop ram készítést
rövid határt Tőre véUal.
Figyelmes és Pontos
szolgálás.

ki-

kesztyűkötőket,
kézi h í m z ő k e t
és

rongyvágókat

felvesz.
Jelentkezés t-ll-le a központi irodában. Lenin krt.
19.

Vizsgázott

kazánfűtőt
azonnal felvesz a
Tisza
Bútoripart Vállalat szegedi gyáregysé.ge. Lenin krt.
23.
x

Mindennemű

karambo'os autók

KI SE-táborhoz

iavltása gyorsan és 161. a
43 éve fennálló KOÖS JÓZSEF autókarosszéria készítőnél Srosed. Kossuth
Latos sgt. 20.
x

felvételre keresünk. Rákóczi tér 1 KISZ Megyét Bizottsága.
xl4 702

éjjeliőrt

A szegedi „FELSZABADULÁS"
belépéssel keres 1 fö

MGTSZ

azonnali

traktoros brigádvezelöt
ak) egy 14 fős javítóműhelyt ls Irányítana.
Állami Gazdasági, vagy Gépállomási gyakorlattal rendelkezők előnyben.
Jelentkezés: november 14-én, 16-án és 18-án. 12—13
óra között.
Szeged, Sándor, u. 1. s r alatt.

Értesítjük

S. 149 561

T. ügyfeleinket, hogy szövetkezetünk a korábban kötött szerződések szerint a kézi

tűzoltókészülékek
karbantartását

és

javítását

változatlanul végzi a jövőben is.
A megkötött szerződések az

1967, évre is érvényesek

Jó helyen levő kertes szoba, konyha,
kamrás
házrészem
elcserélném két különálló kis szobaSZEGEDI KAZÁNJAVfTÖ KTSZ;
konyhás
lakésért.
vagy egv kétszobásért. „Külön bejárattal 149 603" jelJavítóműhely: Szeged, Pacsirta u. 31. sz. Tel.: 45-30.
igére a Hirdetőbe
Azonnal beköltözhető kétszobás
kis
X. S. 98 289
magánház eladó. —
Róna u. 3T/b. Megtekinthető: szombat,
vasárnap egész, nap.
Azonnal beköltözhető
családi ház 400 n-öl
kerttel eladó. Kombinát köz 6. Texttlgyárnál. Érdeklődni:
vasárnap 8—15 óráig.
Magánház
(kertes),
Jobb
lakáscserével
jutányosán
eladó.
Tisza Lajos u. 84.
Szeged, Pille
utca
31 számú ház
eladó. 2 szoba összszükségletét most szerezze be
komforttal azonnal
átadó. Érd.: szoma Szegedi Fmsz. Vetőmag boltjában.
bat és vasárnap 15
óráig.
Szeged Mikszáth Kálmán u. 4 szám.
Szoba,
konyha,
kamrás házrész 75
X . S. 149 662
ezerért eladó. Kecskemétl u. 18.
x
Két családnak alkalmas ház eladó. Tápé. József Attila u. Hás eladó. Körtöltés ÁLLAMI gazdasági
ff.lf.8
anyagkönyvelésben
62.
utca 52.
hosszabb gyakorlat- Bélyeget legelőnyöKétszobás,
kertes Idős házaspárt ragy tal
bíró munkaerőt sebben
vásárolhat,
családi hát eladó. magányost
Falus
kertes keres városhoz kö- értékesíthet.
Fodortelep.
Rozszeli.
vasúttal
megbélyegkereskedés.
nyói u. 5., magas- házáért vagy laká- közelíthető
állami Kelemen u. 9.
x
eltartanám.
földszint. 2 szobás sáért
Meg- gazdaság. Jelentke- Borkahátját javíttaslakást beszámítok. gondoznám.
zéseket „Gyakorlott" sa, alakíttassa vízbeszélést
Földműves
Magánház komforvagy jeligére a hódmező- hatlan
festéssel
tos lakással, örök- uBem2., u.rendelő,
3. óvodánál vásárhelyi Hirdető- Csordás Bőrruhakélakás
fenntartása Losoncinéval.
be kérünk.
x szltőnél. szent Mik.
mellet, eladó.
—
lós utca 7. Felsővá„140 000,—
149 826" Beköltözhető
két- Állattenyésztési
x
lellgére s Hirdető- szoba (esetleg egy- üzemmérnök 18 éves ros.
főzött
be.
x 8zoba) ö s s z k o m f o r - nagyüzemi gyakor- Zsirszúdával
cserélek
lehetőleg
úi lattal állást változ- szappant
Hattyastelep,
Pan- tos.
kör- egész nap Rákóczi
csovat u. 37. sz. két állapotban levő há- tatna Szeged
*
„Szarvas- u 33
szoba, konyha, kam- zat, házrészt kere- nyékére.
ra. előszobás
ház- sek
Belvárosban, marha 149 504" jel- Kárpáti képkeretező
új üzlete Lenin krt.
melléképülettel. . 459 vagy körút közelé- igére a Hirdetőbe.
n-öl kerttel
eladö. ben. „Kis kerttel"
x 77. (Volt trafik.) x
Azonnal beköltözhe- Jeligére Sajtóházba.
Elveszett egy barna
tő. Érd.: vasárnapa
Anyagbeszerzőnek
vadászkutya novemöelvszfnen ^ ^ H ^ ^ H
* r i
vagy
raktárosnak ber 8-án Üj szögeden. kérem a megKertes magánház. 1
szoba, konyha
át- A szegedi járási ta- elhelyezkednék, — találót Jutalom eladásával vagy
la- nács vb művelő iési élelmiszer ismeret- lenében
értesítsen,
káscserével
eladó. osztálya az
Is- Vas János. Szeged,
itllési tel. „Országos
Gazdálkodónak meg- oktatási
Mikszáth Kálmán u.
Intézmé- meret" 14 578
jelfelelő. József Atilla nyekhez érettségivel
5. Telefon: 41-74.
Sgt. 65.
rendelkező gendno- igére a Sajtóházba. Elveszett
vasárnan
B< költözhető ház el- ko, fttiraimaz.
fekete Irattárra a
Adminisztratív
munadó. kövesút
melszínház körül.
A
gondo- kakörbe gépein, tu- becsületes megtaláló
lett.
víz,
vtllanv Kisgyermek
bent.
Pnzdáikodő- zását
lakásomon dó fiatal nő
elhe- a pénzt megtarthatn s k ls alkalmas. — vállalom. „Gyermek- lyezkedne.
ja. a reá értéktelen
„Azon- Igazolványokat
Molnár Latos.
TCükéa rem a címre elkülhekháza, Öbébai u szerető" 98 891" Jel- nal 02" lellgére
223.
igére a Hirdetőbe.
Sajtóházba.
deni.

Szombat, 1966. november 11

Aramaxünet
Az Áramszolgáltató Vállalat közli. hogy 1966. november 13-án 7—12 Óráig
a Lendval u„ Répás u..
Csáktornya! u. által határolt területen,
valamint
1966. november
14—19-ig
Hattyas sor, Nyit u.. Pálfi
u„ Borbás u„ Topolyé sor.
Bem tábornok u. által határolt területen 7—16 óráig
időszakos áramszünet lesz.
k. 14T59

Értesítjük
ügyfeleinket, hogy 1966. november 14-től kb. egy hétig

belső tatarozási munkálatok iniatt
fiókunk OTP megyei igazgatóságunk helyiségében üzemel, Széchenyi tér 7. sz. alatt, a szokásos nyitvatartási
időben.
Kérjük ügyfeleinket, hogy ott keressenek fel bennünket.
ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR
Szegedi körzeti fiók
Mérey u. 17.

Miiszaki rajzolót
és geodéta mellé figurálist
keresünk.
Jelentkezés: írásban. Postafiók. 2.
X. S. 149 656

Melegít gyí

ablakkeret
és
kertészüveg

TÜZELÉSRE KIVÁI/5AN ALKALMAS
SZÁRAZ,

morzsolt csutka kapható
olcsó áron, minden mennyiségben.
Cím: SZEGED, Tolbuhin sugárút 79.
Rózsa malom. 7-töI 15 óráig.
X . S. 149 610

Szentes és környékén ács, segédmunkás és kubikos.
Csongrád megye területén víz- és központlfütés-szerelőket

azonnali belépéssel

alkalmaz

a Csongrád megyei Építőipari Vállalat.
Teljesítménybérezés van, különélési pótlékot fizetünk.
Jelentkezni lehet: Hódmezővásárhely, Tanácsköztársaság tér 59.
Makó, Liget u. 17. Szeged, Tolbuhin sugárút 73.
Szentes, Arany J. u. 11.
x H 122 123

Azonnali belépéssel felveszünk legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező

építésztechnikust
Csongrád megyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó
Vállalat.
Szeged, Hajnóczy utca 18.
S. 149 559

Varga Akos
Egy fáradhatatlan munkatársat, barátot szólított el
közülünk a gyógyíthatatlan
betegség: Varga Ákost, testTérlapunk, a Csongrád megyei Hírlap kulturális rovatvezetőjét, a Dél-Magyarország külső munkatársát. Olvasói el sem hitték volna róla, hogy beteg, olyan energiával dolgozott, olyan szenvedéllyel gyakorolta újságírói hivatását, olyan gyakran találkozhattak a neve
fölött közölt
riportokkal,
cikkekkel, kritikákkal.
A
kultúra, a művelődés, a művészetek szolgálata és szeretete töltötte kl életét, harmincnégy évéből hatot
a
Hírlap kulturális rovatában
dolgozott. Szerényen, alázatosan szolgálta ezt az ügyet
s példaadóan.
Ha kevesebbet vállal
a
munkából, hosszabb
életet
nyerhet: így rövidebb életét
tette tartalmasabbá.
Maga
ez is olyanná avatja emlékét, hogy az újságírás, a
szerkesztőségi munka szenvedélyes szolgálata mellett
egyedül ls elég lenne ahhoz,
hogy el ne felejtsük.
A kedves kollega, a példás
munkájú újságíró
emlékét
kegyelettel őrizzük.

M a g y a r tv-dráma nyerte
a kairói televíziós fesztivál
nagydíját
Csütörtök este véget
ért
az 5. egyiptomi Nemzetközi
Televíziós Fesztivál. A kairói tv-palota nagy stúdiójában Mohamed
Fajek, az
EAK nemzeti irőnvításügyi
minisztere adta át a dijakat
A fesztivál drámai kategóriájában az első díjat, az
Arany Lótusz-díjat
a Magyar Televízió Barbárok című tv-játéka nyerte. A Móricz Zsigmond művéből készült tv-drámát Zsurzs Éva
rendezte. A díjat Scmsei Jenő dramaturg, a Magyar Televízió küldöttségének vezetője vette át. A második dfjat egy francia, a harmadik
díjat egy lengyel tv-játéknak ítélték.

Az oktatófilmek kategóriájában a Kincskereső kisködmön című magvar tv-film
nyerte a fesztivál harmadik
díját, a Bronz Lótusz-díjat.
varietéműsorok lcategóA
cír i 4 j 4 ban a Téli szerelem
zenés tv-progmű
magVar
r a m a z s ü r i elismerő oklevekapta,
A fesztiválon 35 ország 49
tv-állomásának 120 filmjét
mutatták be. Egyedül a Mavyar Televízió kapott három
kategóriában
díjat,
illetve
elismerést.
Mohamed Fajek miniszter
az
ünnepélyes díjkiosztás
után gratulált a magyar tvműsorok sikeréhez. (MTI)

Tizenhatezren már látták
Sokan látogatják Szegeden a pályaválasztási kiállítást
az Ifjúsági Házban. Eddig főleg az általános iskola felső
osztályainak tanulói jöttek el nagy számban, de a felnőttek érdeklődése is naponta megnyilvánul. Már csaknem
tizenhatezren látták az érdekes kiállítást, amely november
20-ig várja a további látogatókat

A végrehajtás gondjai
Beszélgetés a húsipari vállalat csúcs-pártvezetfiségével
Különféle
pártfórumokou
nemegyszer hangzottak
el
ilyen megállapodások: „Vannak jó határozataink, a végrehajtás azonban akadozik
néha". E problémáról folytatunk beszélgetést a Csöngrád megyei Húsipari Vállalat esúcs-pártvezetőségével. A
vezetőség tagjainak többsé-

oc kimagaslóbb sikerei fényesen bizonyítják. Néhol
előfordulhat hogy a párthatározatokát rosszul hajtják
végre, de ennek okai a helyi kommunista vezetők következetlenségében keresendók.

mondotta Bálint László elvtára — amikor kézhez kaptuk a Politikai
Bizottság
1966. május 10-1 határozatát
amely arról szól, hogy mi
lesz a szakszervezetek feladata az
új
gazdasági
mechanizmus Idején. Nos.
ebben ilyen konkrét dolgok
A vállalat
kommunistái olvashatók: „Az üzemi szakmindig egyetértenek a pártÜ
J S S L T ? ? ttanácskozáson.
f í S L 1 ? * határozattal, azok végrehaj- nyét ld ikell
J T Tkérni
T * azJ üzemi
^ t
nemhivatalos
tását kőtelezőnek tartják masazdas&!
Tárgy: hogyan
realizálód- gukra nézve.
Végrehajtás
*
nak a gyárban a párt Intéz- közben peraze előfordulhat
kedései, amelyek általános bizonytalankodás, ami abból
^ n ^ n S ^ X t
ldenütt
i f f i ^azJ Sországban?
S a E S * m 1 n " adódik, hogy az elvtársak tődik, hogy a pártszervezenémelyike egy-egy konkrét
^ tek munkájáról is jó volna
esetet általánosítva helytemár többet tudni. Sokan jönlen következtetésre jut.
Bálint László elvtára, a egyetemi felvételekkel kap- nek hozzánk ezzel kapcsolailyenkor
esúcs-vezetőség titkára is jól csolatos intézkedés helyes- tos problémákkal,
„ ,_
,
ismeri azt a kétszerkettő- ségét például azok értették elbeszélgetünk ^ felhívjuk a
szerű igazságot, hogy min- meg nehezebben, akiknek a f j e i m e t a Nepszaba<fcaeden határozat annyit
ér, fia, vagy a lánya gyengén h®" megjelent határozatra és
amennyit megvalósítanak be- szerepelt a felvételi vizsgán. 0 v o f f J k ? z , 0 újságcikkekre,
lőle. Mint mondottá — ez Az ilyenek nem "ismerték az E z u í ? . b b l 0 k
sokoldalúan
azonban nem olyan egyszerű, arányszámokat, a tényeket, s a megvilágítják
a bonyolult
Egy-egy feladat kifogástalan pártszervezetnek kellett bebi- "^gazdasági oszefuggeseket.
végrehajtása
a párttagok zonyítanla, hogy a szárma- nem ártana azonban, ha e
egységes cselekvését, lelkes zási kategorizálás eltörlése pártszervezetekre váró felodaadását feltételezi, ehhez után sem csökkent az egyete- adatokról is sűrűbben frnápedig nélkülözhetetlen, hogy meken és a főiskolákon
a
ne csak a vezetőség, hanem munkás-paraszt
hallgatók nak a lapok.
ők és, valamennyien mégis- száma,
merjék és magukévá tegyék _ _ _ _
a Központi Bizottság, a meA kommunisták a szalámigyei, a városi pártbizottság
gyárban is gyakran vitatkozhatározatait, vagy éppen a
Nyugtalanítja a húsipari nak időszerű politikai kérdévállalat pártszerveinek intéz- vállalat
csúcs-pártvezetősékedéseit. Következésképpen: gét, hogy az új gazdasági sekrol, s ez természetes. Mie határozatoknak el kell Jut- mechanizmusról szóló párt- helyt azonban a különféle
niok a munkatermekben, az határozat jó előkészítéséhez vélemények szintézise alapi g á k b a n dolgozó kommu- nem ismerik eléggé a párt- j á n h a t á r o z a t S i e t i k .
a
mstákig.
szervezetek konkrét felada- '
.„i...
tait Egyetértenek a Szeged *yár párttagsága meggyőzőr k i T f
v »
városi pártértekezlet beszá- déssel hajtja azt végre, mert
szót Farkas János divtára, a
f
£
tudja, hogv a határozat a
csúcsvezetőség tagja. _ Két lcélját
^ fmeg^ kell értetni min- *>lgozó emberek akaratát feelapszervezetünkben 13 pártY ",
Taggy ülésen jezi ki. Csupán azt igénylik:
aenKlvel
bizalmi tevékenykedik, s el- „nagy
vonalakban"
már be- a határozatokat és a szüksésösorben rájuk
támaszkoróla. Mivel azonban ges tájékoztatókat idejében
dunk. Itt vpltek például a 0széltek
02
Trón vei vek
K ! * * ^ Bizottság határo- megkapják, mert ez a feltéKongresszusi
iranye ex. zatá sem szólt részletesebben tele a Jó végrehajtásnak.
Megvitattuk a csúcs-vezetőjövőbeni
ség ülésén, az elapszerveze- 3 pártszervezetek
vezetőség
több
eDéről
F. Nagy István
tek vezetőségeiben.
majd T ^ ^ A Z T u Í J L Z
ezzel összefüggő
kérdésre
mindegyik
tó!™
kénytelen adós maradni a
kezébe adtuk ^az T
Irányelveaprólékos
ket tartalmazó brosúrát az- válasszal. Nem
zal, hogy pártcsoportjaik tag- szájbarágást igényelnek, csupán annyit, hogy közülük is
jaival is ismertessék meg.
részt vehetne valaki olyan
előadássorozaton, ahol az új
— Voltak-e viták a párt gazdasári mechanizmus hoA felsőfokú intézmények felgyanját részletesebben ma- vételi vizsgáira előkészítő esti
csoportokban?
nyílik Szegeden, a
— De még mennyire! Tóth gyarázzák. A vezetőség he- tanfolyam
József
Attila TudományAntal elvtárs pártcsoportjá- Iyesli, hogy a vállalat terv- egyetem
Természettudomának ülése például
tovább üzemgazdasági
osztályának njd Karán. A tanfolyamra
mindazok,
tartott, mint
a taggyűlés, vezetője jelenleg is a gazda- jelentkezhetnek
akik a tudomány-, műszaki,
Minden túlzás nélkül állít- ságirányítás reformjáról szó- építőipari, vegyipari, közgazhatom:
a kommunistákat ló tanfolyamon van Buda- dasági, agrártudományi, ernagyon érdekelték az Irány- pesten, de ugyanakkor felte- dőmérnöki és faipari egyetemen, illetve a Tanárképző
elvekben felvetett kérdések, szik a kérdést: nem volna-e Főiskolán, vagy Felsőfokú
Legtöbb szó esett mindenütt célszerű, ha legalább a na- Vendéglátóipari és Kereskea párt vezető
szerepéről. g y o b b üzemek párttitkárait deimi szaktanfolyamon kíMegállapították, hogy két- te hasonló módon tájékoztat- vánnak felvételi vizsgát tenm. Az előkészítő tanfolyamségkivül érvényesül a mun- n á k ?
ra 1966. december 1-tg lehet
kásosztály, a párt vezető sze— Ez a probléma ismétel- jelentkezni.
Az előkészítő tanfolyamrepe, ezt a szocializmus egy- ten felvetődött bennünk —

Véget érlek
és Mariin
Minden ország tegye meg Gromiko
megbeszélései
a szükséges lépéseket
A kanadai

Az atomsorompó-szerzSdés

New York (MTI)
Aa ENSZ-közgyűlés
.számú politikád bizottsága
jóváhagyta azt a határozattervezetet, amely felhív minden országot, tegye meg a
szükséges lépéseket az atomfegyverek terjedésének megakadál.vozását biztosító szerződés megkötéséért. A határoza t-tervezetet 103 szavazattal, 2 tartózkodás mellett
(Kuba és Franciaország), 1
ellenszavazattal (Albánia) fogadták el.
A határozat-tervezetet 47
el nem kötelezett
ország
nyújtotta be.
Ugyancsak az első számú
politikai bizottság 46 szavazattal 56 tartózkodás mellett
elfogadott egy másik javas-

KoszrqFn
és Willi Stopli
tárgyalásai

meg

kötéséért

tartót is, amely kimondja,
hogy 1968 júliusáig az atomhatalmaknak
értekezletet
kell tartaniuk az atomsorompó-seerződés
előkészítésére.
Roscsin szovjet küldött hangoztatta, hogy a biztosítékok
kérdését az atomhatalmaknak és az atomfegyverekkel
n e m rendelkező országoknak
együtt kell megvitatniuk. A
szovjet küldöttség tartózkodott a szavazástól.
Lord Caradon. Nagy-Britannia ENSZ fődelegátusa
bejelentette, országa hozzájárul ENSZ-megfigyelők küldéséhez Dél-Arábiába, akik
ellenőrzik, hogy a Dél-arábiai Államszövetség 1968-ban
elnyerje függetlenségét.

A Kormány intézkedései
nem kielégítitek
Egy héttel az olasz árvízkatasztrófa

A katasztrófa országos méretű, több helyen jóvátehetetlenül érintette az olasz
állam kulturális.
mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi
központjait.
A Po deltájában, amelyet
teljesen elöntött a tenger,
öt vagy hat évre lesz szűkség, hogy megtisztítsák a
földet a sótól,
amely teljesen semmivé tette az évtizedeken át folytatott talajjavítása
munkák
eredményét.
Firenzében a tanács elhatározta. hogy maga veszi kezébe a helyreállítási munkák
irányítását. Piero Bargelhni
polgármester kijelentette:
jelenlegi eszközökkel
négy és fél évre volna
szükség, hogy a várost boritó 500 000 tonna iszapot
eltakarítsák".
Az utóbbi két napon általánossá vált a kormány bírálata, nem csupán a komrou-

Előkészítő tanfolyamok
a tudományegyetemen
mai kapcsolatban a Természettudományi Kar dékáni
hivatala (Aradi vértanúk tere 1.) ad bővebb felvilágosítast.
Ugyancsak megfelelő számű jelentkező esetében a
Szegedi
Orvostudományi
Egyetem is indít felvételi
vizsgára előkészítő tanfolyamot az általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerész karra
jelentkező fiatalok részére,
fizika és biológia tárgyakból.
Az előkészítő tanfolyamra
a Szegedi
Orvostudományi
Egyetem tanulmányi osztályán 1966. december l-ig lehet jelentkezni.

© Moszkva (TASZSZ)
Pénteken befejeződtek Andrej Gromiko szovjet és Paul
Martin kanadai
külügyminiszter tárgyalásai.
Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének elnöke pénteken
a Kremlben fogadta a kanadai
külügyminisztert
és
őszinte, baráti
légkörben
eszmecserét folytatott vele.
A megbeszélések után Kanada moszkvai nagykövetségén Paul Martin sajtóértekezleten kijelentette, hogy
Kanada és a Szovjetunió
egyaránt törekszik a nemzetkőzi feszültség enyhítésére.

Kiesinger múltfa lakat alatt

© Washington (AP, Reuter)
Aa Egyesült Államok nem
hajlandó ismertetni azokat
a titkos okmányokat, ame© Moszkva (TASZSZ)
lyek Kiesinger nyugatnémet
A Kremlben pénteken tár- kancellárjelölt náci múltjára
gyalások folytak
Alekszej vonatkoznak. Az adatok egy
Koszigin szovjet miniszterel- nyugat-berlini
irattárban,
nök és Willi Stoph, az NDK amerikai ellenőrzés
alatt
Minisztertanácsának
elnöke vannak.
között, aki baráti látogatásra érkezett Moszkvába. A
A Washington Post című
két miniszterelnök megvi- lap engedélyt kért arra, hogy
tatta a Szovjetunió és az
NDK közötti testvéri együtt- betekinthessen a Kiesinger
működés
továbbfejlesztésé- múltjára vonatkozó okmánek kérdéseit
nyokba, a hatóságok azon-

© Róma (MTI)
Egy héttel ezelőtt Olaszország egyharmadát öntötte el
több mint ötven folyó árja
és a ciklon tombolása nyomán sok helyütt a tengervíz.
Hét nap ntán még mindig
víz alatt van mintegy
50 000 hektárnyi művelt
földterület és több nagyváros számos körzete.

külügyminiszter
sajtóértekezlete

után

ban megtagadták az engedély kiadását
A Washington Post közölte Kiesingemek a laphoz
intézett levelét, amelyben
tiltakozik az ellen, ahogyan
a Washington Post bonni tudósítója beszámolt az ő politikai pályafutásáról. Kiesinger a levélben hangsúlyozza,
hogy a hitleri külügyminisztériumban mindig csak „káderen kívüli fiatal funkcionáriusként" működött, és sohasem volt összekötő megbízott Ribbentrop és Göbbels
kőzött

Vietnamról
- sorokban
©

London (MTI)

A Vietnamban elkövetett
nisrták és a baloldal, hanem háborús bűnök fölött ítélkea napilapok többsége részé- ző, Bertrand Russell angol
filozófus által kezdeményeről is.
zett társadalmi bíróság noSokan bírálják Moro mi- vember 13-átóI 15-éig tartja
niszterelnök magatartását, előkészítő ülését Londonban.
aki szombaton, a katasztró© Róma (AFP)
fa tetőpontján Torinóba utazott a nemzetközi gépkocsiA vatikáni sajtóhivatal veszalon megtekintésére, majd zetője pénteken utalt arra,
visszatért Rómába és nem
kereste fel az árvíz sújtotta hogy VI. Pál pápa újabb kakörzeteket
rácsonyi fegyverszünetet fog
Az
Olasz
Kommunista kezdeményezni Vietnamban.
Párt pénteken határozatot
© Szöul (Reuter)
tett közzé az árvízkataszrófáról.
Pak Csöng Hi dél-koreai
A határozat rámutat a elnök sajtóértekezleten kökormány felelősségére,
zölte, hogy Dél-Korea nem
majd — miután elismeréssel küld több harcoló egységet
adózik az olasz nép áldozat- Dél-Vietnamba.
készségének — sürgős intézkedéseket követel, így pél© Baltimore (UPI)
dául rendkívüli, progresz6ZÍv jövedelemadó bevezetéMansfield
szenátor,
az
sét, a részvényadó visszaállí- amerikai szenátus demokratását, a katonai kiadások
csökkentésért, a nem szüksé- tapárti többségének vezetője
beszédben
javasolta,
ges közmunkák felfüggesz- egy
tésért, az ötéves gazdaságfej hogy vigyék a Biztonsági Taterv
általános felül- nács elé a vietnami kérdést
vizsgálását. E kérdések meg- és hívják meg a vitára Kína,
vitatására november 15-re Észak-Vietnam és a Dél-viösszehívták az Olasz Kommunista Párt Központi Bi- etnami Nemzeti Felszabadí?ntí
tás! Front képviselőit.

Újabb hungvelpingista szemle
© Peking (TASZSZ)
Mao Ce-tung, Lin Piao
Csou En-laj és más kínai
vezetők egyenruhában, katonai terepjárókon, motorosok
és több teherautón őket követő testőrök
kíséretében
végigvonultak Peking központi utcáin. Az utak mentán hosszú sorokban ültekés
álltak a katonák és a hungvejpingisták. Az úgynevezett

tonákkal és húsz katonát
megsebesítettek. Részletekről
a
. P la kátok nem tesznek emlltést
' e g y r é szük azonban
„elégtételt" követel a katonák számára, másrészük pedíg a tettesek szieorú m «
büntetését
kívánta
D
umeleset
Ivánja.
„Vörösgárdisták" és katonák közötti hasonló incldensekről korábban a Szov-

a hungvejpingistákkal.
Pekingben plakátok jelentek meg, amelyek „vörösgárÍS t b a d s ® r e g k ö z ö t «
összetűzésekre! adnak
számot. Ezek szerint a pekingi
„vcrösgárdisták" hármas számú parancsnok*.Igához tartozó „álvörösgárdisták" öszszetűzést provokáltak ki ka-

fővárosából, Urumcsiból adt?k
hírt a kínai fővárosban
feltűnt plakátok. Akkor is
Pekingi gárdisták támadtak
i , l t . n 4 i , r o . .... .
é
? ?
, m e § k °~
2uluk
E
b
e
k
e
t
.
Akcióik
soran
összetűzésbe kerültek a
helyi lakossággal, közöttük
munkásokkal is.

j e ó al ha áro Hszincsi
iss^'^ss^
: ;
a nru r
tung nyolcadik „találkozása" f ? J
gUF

autonóm
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Egy kis előzetes a mérkőzésekről
Holnap, vasárnap a labda- gedi
Honvéd
bejutásához 12. szeeed
22 7 15 1483:1789 29
5 18 1592:1932 28
rúgó NB III délkeleti cso- még az is kellene, hogy a
Bn'^Eiőre 23
23 5 18 1407:1836 28
portjában már az utolsó már NB II-esnek számító
Ha nemcsak a tejet pasztörizálják, hanem az üvege- mérkőzéseket
játsszák,
a Martfű Mezőkovácsházán a
Második
Jorduló
ket is, valamint a töltést és a lezárást egyaránt baktérium- többi
bajnoki
osztályban Kovácsházát legyőzze,
CSÖKKEN A HOMERSÉKLET
mentes körülmények között végzik, akkor a palackozott azonban még jövő vasárnap
A kötöttfogású
birkózó
tej 13 hétig frissen tartható. Ezt az úgynevezett aszeptikus is lesz forduló.
várható ldóJáráR szombat
Jubileumi
találkozók csapatbajnokság
második
estig: változó mennyiségű
technológiát hazánkban eddig csak a gyümölcslevek és
felhőzet, kevesebb helyeit
pürészerű anyagok tartósításánál alkalmazták. A tejiparban
A Csongrád megyei baj- fordulóját ma és holnap Szeesővel. Az élénk
északi,
A második
hely
geden bonyolítják le. Az elmég a beruházási
költségek miatt nem használták, de
északkeleti szél fokozatosan
nokságban a Dózsa—SZAK ső fordulóban az SZVSE
mérséklődik. a szélvédvtt
alkalmazását már tervezik.
NB
I
B-s
csapatunknak,
rangadó
résztvevői
már
az
helyeken párásság, egy-két
gárdája két győzelmet é r t e i
helyen kőd. A hőmérséklet
a SZEAC-nak is két mérkő- N B " r - b a n ? r 6 í ? , t l k , m a " és egyszer vereséget szenveg u k a t
A
al
áték
lesz
a
csökken. Várható legmaga— Mit „beszélnek" a disz- A lottó
J
,
sabb nappali hőmérséklet I
nyerőszámai zése van hátra. Az együttes jubileumi ™
huszonötödik egy- dett. A szegedi fiúk a Diósnók? Az
angliai
Sussex
most a második helyen áll,
-19 fok között. (MTI)
győri VTK-val szemben maegyetemnek kutatói
tanuls legalább ezt a helyezést
radtak alul. A diósgyőriek
I, 14, 17, 54, 84
mányozták a hasított patákell megtartania ahhoz, hogy
most itt lesznek Szegeden,
jűak
„beszédét".
Megállapíosztályozók
nélkül
bejussaa Nap kél 5 óra 44 perckor,
de már nem mérkőznek a
A Sportfogadási és Lotttó
és nyugszik 18 óra 12 perckor. tották, hogy sajátos módon Igazgatóság
vendéglátókkal. Az SZVSEtájékoztatása nak az NB I-be. Holnap a
a Hcld kél 8 óra 22 perckor, a disznók fejezik ki magunek ma a Debreceni Honvéd,
.szerint Szentesen, a Móricz kiesés ellen küzdő Nyíregyés nyugszik 16 óra 04 perekor. kat
ra
legárnyaltabban", Zsigmond Művelődési Ház- háza lesz az ellenfél. Az edvasárnap pedig az Ózdi Kohúsaféle hanggal fejezik ki ban megtartott lottásorsolá- digi három egymás elleni tavízállás
hász lesz az ellenfele. A dikülönféle
„érzelmeiket".
a Tisza vízállása Szegednél
szegedi
son a 45. játékhéten a kö- lálkozójuk mindig
ósgyőrieknek majd csak a
Kenteken 100 cm. (Apadó.)
Hozzájuk viszonyítva a lo- vetkező számokat húzták ld: győzelmet hozott, de a jelek
CSB második felében tudnak
vak
és
a
tehenek
egyenesen
szerint mégsem lesz könnyű
SZAZ é v e
1, 14, 17, 54, 84.
visszavágni a szegediek, amia
holnapi
mérkőzés.
A
mületett Szun Ja t-s zen (1950- némának tekinthetők.
kor két hét múlva Nagykő1225) ..a kínai forradalom aty—
Társas
tánc
verseny
lesz
SZEAC
riválisai
is
elég
nemás elleni bajnoki találko- rösön szabadfogású versenyA cipó, mint fegyver. A
ja". Már diákkorában eléi> álholnap,
vasárnap
délelőtt
fél
héz
ellenfeleket
kapnak.
A
lott az Ifjú ktnal forradalmi vállalkozó saellemű montreali
zójuk. Az eddigiek a Dózsa re kerül sor. Ha akkor a Vapartr.ak. Megfogalmazta a kínai cipógyárosok a következő- 10 órad kezdettel a Tisza harmadik helyezett BVSC fölényét mutatják: tizenhá- sutas nyerne a DVTK ellen,
forradalmi törekvések
célját,
Szálló
nagytermében.
A
és mikor az tOll-ben kitört for- képpen használják fel a nya- klubközi vetélkedőn Békés- Oroszlányban játszik, és ha r o m lila-fehér, nyolc SZAK még megnyerhetné az NB
radalom elűzte a gyűlölt Mand- kukon maradt
az Oroszlány nyer, jobb gól- győzelem született és há- Il-es bajnokságot
divatjamúlt,
zsu-dinasztiát. ó lett Kína első hegyesorrú női cipőket: a ci- csaba, Békés, Gyula, Oros- arányával a vasutasok elé romszor volt döntetlen az
köztársasági elnöke.
Centenáháza, Szentes, Dunaújváros kerül! A Komlói Bányász eredmény. Az UTC—Mórariumét a Béke-világtanács
és pók orrára igazi tehénszarvKi lesz a bajnok
az UNESCO emlékévfordulóvá ból készült hegyet erősíte- és Szeged D/l és D/2 osztá- Egerbe utazik, és ott
sze- városi Kinizsi találkozókon a
lyú
táncospárjai
vesznek
ti.) Llvánltotta.
gedi
szemszögből
nézve
nek. Az ilyen cipők hatásos
— tekében?
jobb helyezésért küzd a két
dolgokat — a komlói vere- csapat. Ok most a huszadik
védöfegyverként
szolgálnak részt
NEMZETI SZtNHAZ
A
teke
női NB I-ben a
a nőket megtámadó hulligá— Kaktuszkertek Európá- ség lenne a kedvezőbb. A egymás elleni mérkőzésüket
Este 7 órakor: Szegény Dániel.
Ady-bérlet. Vége kb 9 óra 30- nok és rablók ellen. A kana- ban címmel Karel Knize, a Szombathely és a Debrecen játsszák. Eddig az UTC ti- Szegedi AK és a Bp. Előre
dai nők állítólag szívesen vá- prágai botanikus kert igaz- hazai pályán valószínűleg z e nkétszer nyert, a Kinizsi csapata már hónapok óta
kor. Bemutató előadáa.
sárolják a „praktikus" cipő- gatója tart vetítettképes elő- nyer a Budafok, illetve
csak ötször és két döntetlen nagy küzdelmet vív a bajkamaraszínház
ket
nokság
megnyeréséért
A
eredmény is született
adást a TIT biológiai szak- Kaposvár ellen.
Vlste 7 órakor: Férjvadászat.
Az NB Il-es Szegedi VSE
Szegedi csapatok mérkőz- SZAK az utóbbi Időben a
osztálya rendezésében, noBérletszünet.
— Tánc — transzterápia. vember
12-én, szombaton a legutóbbi perecesi játék n e k vasárnap egymással a vártnál gyengébben szerea bábszínház
Dávid
Ackstein
brazíliai délután 5 órakor a TIT Ká- után most megint idegenben Szabadság téren is. Ha ott P elt > a játékosok az egész
vasárnapi műsora
pszichiáter a csa-csa-csát, a
szerepel: Békéscsabán a B. a z Alsóváros a Textilművek évi nagyszerű szereplés után
Délelőtt 1) órakor Csalavári- rumbát és a tvisztet ideg- rász utcai helyiségében.
Előre lesz az ellenfele. A ellen nyer, akkor a textile- kissé visszaestek, és ezért az
bérlet e» délután s órakor bér- betegségek gyógyítására jabeérte
— 32 új gyümölcsfajta. A két csapat már nagyon sok- sek kiesnek, főleg, ha a Előre pontszámban
letszünet:
Hófehérke ea a 7
vasolja. Az orvos közölte, Kertészeti Kutató Intézet ér- szor találkozott egymással. Szentesi Vízmű a H. ME- őket. A SZAK több fát ütött,
Mroe.
hogy
gyógyítási
módszere
a
és a táblázaton ezzel vezet
MOZIK
di majorjában van
Európa Az eddigi csabai mérleg na- DOSZ-t Szentesen legyőzi.
szug- legnagyobb
Vörös Csillag: Kancsal szeren- zenei ritmus okozta
a budapestiek e l ő t t
gyümölcsfajta gyon kedvezőtlen a Vasutas
cse. Előadások kezdése:
ne- gesztión alapszik.
Ackstein gyűjteménye. A 200 holdas javára, és így az együttes jeAz Idei bajnokságból még
Nehéz
mérkőzéselőtt
gyed 6 és fél 8 órakor. — Fák- szerirt a tánc-transzterápiáfa
áll, lenlegi gyengébb formáját
lya: Nem szoktam hazudni. Elő- val még komoly idegbetegsé- telepen 20 ezer
két forduló van hátra. A
adások kezdése: SL 4. 6 és 8
amelyek 12 féle gyümölcs, tekintve, az egyik pont megA SZEAC NB l-es kosár- SZAK holnap Budapesten a
geket ls meg lehet gyógyí- nem 3200 fajtáját és válto- szerzése is szép sikernek szá6rt kor.
labdázól vasárnap sorsdöntő Kőbányai Sörgyárral mérkőSágtárttelepi Művelődési Ott- tani.
mítana.
zatát
képviselik.
Az
idén
mérkőaést vívnak a soproni- zik, majd az Idényt itthon
hon: Harc a banditákkal. 8 óraősszel 32 új gyümölcsfajtakor Szovjet film.
akkal. Jelenlegi nehéz hely- Szegeden a Pécsi Bőrgyár
— Drágul a varázslás. Ma- jelöltet — 8 meggyet, 8 kajPostás Mozi: a kőszívű ember
zetüket az alábbi táblázat elleni
találkozóval
zárja,
A Honvéd
esélyei
fiat. L rész. Fél 6 é« fél órakor. madur Radolo, a Dél-afrikai szit, 6 cseresznyét, 4 birsmutatja.
Lehet, hogy a két nagy riNyugdíjas Szakmaközi Műve- Köztársaság
fő
varázslója
almát,
3
őszibarackot
és
3
lődési Otthon. Kossuth Lajos nemrég közölte az újságírókA labdarúgó NB III utolvális közül a SZAK úgy kesgt. SS: Butaságom története. 5
naspolyát — jelen lenek be só fordulója szegedi rangah nv
és 7 órakor. Magyar
film. kal, hogy a varázslók „szol- hivatalos
majd kl győztesem hogy
fajtael ismerésre, dóval zárul. A Honvéd— 2: m a f c ° - 23*2(? I ?687:1302 «
Kr rhatár nélkül.
gáltatásai" átlagosan 37 szá- illetve el szaporításra.
3. Csenei
23 18 5 1854:1631 41 R Bp. Előrével egyforma
Spartacus
mérkőzés
eredmé4. Baja
23 18 5 1989:1687 41 pontszáma lesz, és a több
zalékkal drágulnak az általánye valószínűleg már nem 5.:
23 II 12
34 ö t ö " f a dönt. E tekintetben
Közlemény
nos áremelkedés miatt. Ezen— Rovarirtó hangyák. A lesz döntő a Honvéd NB II7. ü Dózsa 23 9 14 1620:189)32 pedig a szegedi nők behoztúl a varázslók a férfiakból nagy szovjet 1 erdőségeket
be
jutása
szempontjából, 8 m a v a g
x A Magyar Ebtenyésztők Or- 75 shillingért, a nőkből 150
23 9 14 1568:1692 32 hatatlanul vezetnek,
több
szágos Egyesületének
szegedi shillingért fogják kiűzni a megszabadítják az összes ár- mert csapatunk esélyei
23 8 15 1457:1598 31 m i n t h a t s z á z f á v a l fjtöttefc
a 9.BEAC
csoportja november 20-án, vatalmas rovaroktól, mégpedig
g S Í7
8 többet az Előrénél.
sárnap 8 órától 14 óráig orszá- rossz szellemekei. Nőben úgy hangyák segítségével. Meg- legutóbbi forduló alapján a £
gos drző-. védő-, munkakutya- látszik makacsabbak!
csökkentek.
állapították, hogy egyetlen minimálisra
Versenyt rendez a szegedi repüMindenesetre érdekes, hogy
tőiéren. Érdeklődőket szívesen
— Kiállítás nyílt Seres Já- boly lakói 125 méteres körlát a rendezőség. Beléoés dííta. nos alkotásaiból Szegeden a zetben teljesen „megtisztít- 1963 ősze óta mind a négy
egymás
elleni
játékot
a
lan. Ugyanott 9 és 11 óra között
Képzőművész ják" a terepet, éspedig napi Spartacus nyerte. Ebben a
minden fajtiszta kutya látra- Tábor utcai
Havannában, a 17. sakk- győzelme igen értékes W 4 ezer rovar elfogyasztásátörzskönyvezésl ls végzünk,
x Körben.
forduló
val. Szovjet szakemberek vé- csoportban egyébként eldőlt olimpián a hatodik forduló- jesítmény. A «.
leménye szerint a hangyák a kiesés kérdése: a Csöng- ban a magyar válogatott az után: 7—8. Magyarország és
csapata Románia,
sokkal
eredményesebben rádi Petőfi utolsó, és így jö- Egyesült Államok
Csendrendelet —
kakasoknak
Egyesült
•
végzik ezt a munkát a rovar- vőre a megyei bajnokságban ellen mérkőzött:
Államok—Magyarország
amelyek
a szerepel. A csongrádiak utolEvaux-les-Rains november
1-ével büntetésben
ré- irtószereknél,
A Magyar Televízió szesv
hasznos rovarokat is elpusz- só NB III-as mérkőzésüket 1,5:1,5 (1 függő). Részletek:
lépő szesül".
francia
fürdőhe- hatályba
holnap otthon vívják a BéFischer (a)—Portisch (m) dán közvetíti az InternazioA büntetés vég- títják.
lyen a hatóságok rendelet kimondkéscsabai Honvéddal. A Sze- 1:0. Szabó
(m)—Byrne (a) nale—Vasas
kupamérkőzést
módjárendeletileg
til- ja, hogy minden rehajtási
gedi Honvédnak jól jönne, függő. Evans ( a ) - B i l e k (m) M i i á n ó b ó L
Beszél:
Vitrai
szárnyas,
amely ráj
Bővül
tották el a kaka- megzavarja a turen delet
ha a Békéscsaba Csongrá- döntetlen.
Bárczay
(m)— _ „ .
l
a
m
a
s
sokat az éjszakai risták
tartalmaz
a termoszválaszték don legalább pontot adna le, Addison (a) 1:0. A találko#
éjszakai ne »
de valószínű, hogy azzal is zó döntetlenre áll. A
csaknkorékoiástól. A álmát, „törvényes utasítást
csak
negyedik
lenne.
A
Szepat
újoncának,
Bárczaynak
A forgalomban levő
15
Tegnap megyei
labdarúfajtán kívül a Hőpalack- és
gó-mérkőzést játszottak Új— A iHcernatermesztés ju— Padlótól plafonig. A la- Uvegárugyár ebben é s a köszegeden: SZEAC
II.—Sz.
goszláviai
tapasztalatairól punk tegnapi számának első vetkező negyedévben
négy
Építők 5:1 (2:0).
Vezette:
rendeztek ankétot
tegnap, oldalán köréit Olcsó és jó a újfajta termoszt hoz forgaGál. Góllövő: Gilicz 2, Hépénteken a megyei tanács hévíz című írásban szereplő lomba.
8ZOMBAT
Csapataink Idegenben. A Vas- g e r Szlovák, Csömör,
11Rákóczi téri
székházában. 114 ezer négyzetméter légAz eddiginél
merevebb,
.
utas Békéscsabán, a Dorozsma r , ' .
» c s r a r>
Milenko Lazity, az Újvidéki köbméternek értendő, hiszen keményebb
letve
bádogpalásttal
Labdarúgás,
Hódmezővásárhelyen a Honvéd: Molnár.
A SZEAC
Mezőgazdasági Kutató Inté- az újszegedi Odessza lakóne- készül a félliteres, háromMegyei balnokság: Sz. Dózsa— dal mérkőzik.
összeállítása a
következő
zet munkatársa tartott elő- gyed 386 lakását é s az üzlet- negyed literes és literes hőSZAK.el Hunyadi
tér, 2 óra (Bá=s B l r k 6 z 4 $
volt: Korányi —
Szendrei.
játékvezető).
adást
helyiségeket a
padiótól a palack egyszínű bevonattal, megy
NB
11-es'
csapatbajnokság,
máAmbrus,
Stumpf
—
Gyifkó,
Birkózás.
plafonig fűtik.
illetve figurális díszítéssel
„_ „
„ J . .
.. sodik nao. Vasutas-stadion. 19 Pataki — Csömör,
Héger.
— Görög filozófus márés variálható műanyag sze- A S ^ s S S S S S S S ^ t S :
Szlovák
Gilicz,
Vízkeleti.
hdlL
— Brecht műveiből rendez reléssel. Az
ványszobra. Az olaszországi
„éttárcsalád" Indul: Debrecen. Diósgyőr. Ozd
Kézilabda.
Az Építők csak nyolc emSalerno környékén a régé- irodalmi estet a szerző ha- literessel és félliteressel bő- és SZVSE.
Osztályozó-mérkőzések az n b bérrel állt ki, meri több já1
szek márvány
mellszobrot lálának tizedik évfordulója vül. A fonott műanyag beS T S X
fitaWá-v
.
^ o i b a ^ z " ^ ^ ^ ? " tek^ igazoláta nem
volt
találtak, amely az 1. e. V. alkalmából a Szegedi Fiata- vonatú termoszkorsóhoz haNői MNK-mérkőzések a leg- iskoia—Drrsbázl Ruhagyár, női. keznel. Csapatukban
Aplobb
tizenkettő
közé
jutásért,
féi
2
UTC-Kerakemétl
Felsőfofok
Rácz.
Mihálffv
Veréb
században élt görög filozó- lok Irodalmi Színpada no- sonló, eloxált
alumíniumfust, Parmenidészt. ábrázol- vember 14-én, hétfőn este palásttal burkolt hókan csó% ,GéDlPart T e c h "
Moinár? Szekeres Tóth
és
ja. Parmenddósz arról neve- fél 7 órai kezdettel a Móra kát is gyártanak.
MAFC. Bp. Vasas Turbó, Szegedi
Erdélyi szerepelt.
Kosárlabda.
Ker.der.
zetes, hogy tézisei szöges ed- Ferenc művelődési otthonÜj külsőt kölcsönöz a hőA Rókusi Tornacsarnokban:
Teke.
'entétben álltak korának má- ban. A műsort egy héttel palackok
egy részének
a
MAFC NB l-es
Megyei balnokság: Sz. Ruha- SZEAC—Soproni
sik nagy bölcselőjével, Hé- később ugyanott megismét- folyadókfényesítéses
férfimérkőzés. 10 óra SZEAC—
eljágyár—Sz
Kender.
ruhagyárilik.
ráidéi tosszal.
DÉL-AAAGYAKORSZAO
Bd.
Egyesült
Izzó
NB IT-es női
rás. Az így készült termo- pálya, 4 óra.
mérkőzés, nemed 12. Sz. Pos- A Magyar 9zi»rlaltst» Munkásszok olyanok, mintha
tütás—Bp
Pénzjegynyomda
NB
VASÁRNAP
Pár- Csongrád meg vei és Szeged
Gyászközlemények
n-es női mérkőzés, fél 1.
körsima felületüket aranyvárcsl bizottsága ég « tanár*
Labdarúgás.
lapja
nyal
vagy
ezüsttel
vonták
Röplabda.
Köszönetet mondunk mindazon 11 órakor less a tápéi ú j temeNB I B: SZEAC—Nyíregyházi
Megjelenik nofc ki vételével
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