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Csütörtökön reggel az első négy napirendi pont vitájával
folytatta tanácskozását az MSZMP IX. kongresszusa, az
Építők Rózsa Ferenc művelődési házában. Az elnöklő Erdei Lászlóné elvtársnö bejelentette, hogy eddig összesen 962
üdvözlet érkezett a kongresszus titkárságára.
Több üzem
jelentette, hogy a kongresszus időtartama alatt dolgozói vietnami műszakot tartanak.
Ezulán folytatódtak a felszólalások Szirmai István elvtárs. a Politikai Bizottság tagja, a KB titkára Rapai Gyula
elvtárs, a Baranya megyei pártbizottság első titkára. Szabó
István elvtárs, termelőszövetkezeti elnök. Havasi Ferenc elvtárs, a Komárom megyei pártbizottság első titkára szólalt
fel.
A délelőtti szünet után Ilku Pál elvtárs, a Politikai Bizottság póttagja, művelődésügyi miniszter elnökölt. Felszólalt: Péter János elvtárs, külügyminiszter. Andorka Mag
dolna elvtársnő, bősárkánvi általános iskolai tanár. Pak Szol
Cson elvtárs, a Koreai Munkapárt PB tagja. J. C. Aguilera
elvtárs, a Kubai KP Központi Bizottságának tagja. Franciszek Waniolka elvtárs, a LEMP Politikai
Bizottságának
tagja. Jean Kill elvtárs, a Luxemburgi KP KB titkára. Demcsigijn Molomzsamc elvtárs, a Mongol Népi Forradalmi
Párt PB tagja, a KB titkára és Dávid Bowman
elvtárs.
Nagy-Britannia Kommunista Pártja KB végrehajtó bizottságának tagja.

Szirmai l i t v á n :

Sándor

elvtársak

vezető/e köszöntötte

felszólalása
a

kongresszust

A délutáni ülésen Somogyi Sándor elvtárs, az I. kerületi
pártbizottság első titkára elnökölt. Felszólalt: Czinege Lajos elvtárs, a Politikai Bizottság póttagja, honvédelmi miniszter, Friedrich Ebért elvtárs, a Német Szocialista Egységpárt Politikai Bizottságának tas.ia. Bodnár Ferenc eivárs,
a Borsod megyei tanács vb-elnöke, Végh László elvtárs, a
Pamutnyomóipari Vállalat vezérigazgatója.
A délutáni szünet után Nemes Dezső elvtárs, a Politikai Bizottság tagia elnökölt. Felszólalt: Max Reimann elvtárs, a Német KP Központi Bizottságának első titkára. Garat Gábor elvtárs. író, Boros Ottóné elvtársnő, a szolnoki
közgazdasági szakközépiskola
igazgatóhelyettese.
Hans
Mahle elvtárs, a nyugat-berlini Német Szocialista Egvségpárt elnöksége titkárságának tagia, Eivind Wik elvtárs, a
Norvég KP titkárságának tagja, Arturo Colombi elvtárs, az
Olasz Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagia és
Salvatore Corallo elvtárs, a Proletár Egység Olasz Szocialista
Pártja Központi Bizottsága végrehajtó bizottságának tagja-4
A kongresszus ma reggel 9 órakor folytatja tanácskozását.

Nem ennyire egyértelmű a
kép az egyéni és társadalmi
érdek összhangját nézve, de
Itt is sok már az olyan jelenleg, a tömegek
tudatos
megnyilatkozása, amely arra
mutat, hogy az
érdekek
azonosságának
felismerése
felé haladunk. Erről tanúskodik közéletünk élénkülése,
a nagy szocialista célok elérését szolgáló utak, módszerek körül kialakult, némelvkor szinte össznépi
viták,
eszmecserék. Ezt bizonyítja
a jobb munkafegyelem.
a
termelékenység
emelkedése
és nem utolsó sorban a dolgozók mind erőteljesebb igénye arra. hogv beleszólásuk
legyen a teimelés irányításába a munkafeltételek kialakításába és erősödjék felléDé.úik hatékonysága a társadalmi tulajdon védelmében,
a pazarlás, a fegyelmezetlenség ellen.

Türelmes eszmei
Szirmai István ezután kulturális közvéleményünk kiszélesedéséről,
igényességének növekedéséről szólott.
Az irodalom és a művészetek tei-mékeit — mondotta — mind többen igénylik
mind többen kritizálják
és
kulturális forradalmunk leg
nagyobb vívmánya, hogy ma
mar nemcsak szűk értelmiségi rétegeknek van olyan tájékozottsága, ideológiai fel-

Nem azonos ezzel a kép,
ha az emberek világnézetét
nézzük. Ebben a vonatkozásban is nagyot léptünk előre
teret hódított a marxista világnézet. Az emberek világnézetének formálására jelentősen hatottak — nem volnánk marxisták, ha ezt tagadnánk — az olyan társadalmi folyamatok, mint
a
munkásosztály számszerű növekedése, a
mezőgazdaság
szocialista átalakítása, a mezőgazdasági munka jellegének megváltozása, a technikai forradalom, milliók iskolázása. a burzsoázia kultu
rális monopóliumának megszüntetése, a kultúra magas
csúcsainak meghódítása.
Sommázva: a tíz éve alkalmazott
valóban
lenini,
eredményes politika radikális fordulatot hozott a magyar szellemi életben is. felszabadította a szellem erőit.
Ma a magyar nép
büszke
hatalmára. Arra. hogy íme
urak nélkül 21 év alatt csodákat tett: nemcsak gyárakat épített, mezőgazdaságot
korszerűsített, hanem igazán,
végre nemzetté lett. Nem is
akármilyen nemzetté,
mert
megvalósult Bessenyei „jámbor szándéka", hogv „lennénk tudós nemzetté", megvalósult Széchenvi
nemes
szenvedélyű álma. hogy
a
nemzet legyen „a kiművelt
emberek sokasága". És ha a
nemzeteket népeik
szabadságingain. a társadalmi haladásért folyó harcban elfoglalt helyük, kulturális színvonaluk alapján
rangsoroljuk. akkor a magvar nemzetnek a világban az
első
sorokban van a helve

harcra van szükség
készültsége. határozott ízlése,
esztétikai igényessége,
ami
foltétele az aktív véleményformálásának. Találóan írta
nemrégiben Benedek Marcell. hogy a magyar közönségről ..regényt kellene írni.
mert olyan mennyiségi
ét
minőségi változáson
ment
keresztül az utóbbi 20 esztendőben. amilyent a könyvnyomtatás óta nem látott a
világ". Az
elmondottakból

KOMÓCSIN ZOLTÁN:

A kinai vezetők politikáid
az imperialistáknak k e d v e z

Miután forró szeretettel
köszöntötte a szovjet delegáció tagjait, élén L. I. Brezsnyev elvtárssal, az SZKP
KB főtitkárával, majd arról
az elvi, politikai
egységről
beszélt, amely az MSZMP-t
és az SZKP-t összefűzi. A
kongresszus tanácskozásairól
szólt ezután Komócsin Zoltán. Kiemelte: Pártunk IX.
kongresszusa nagy tüntetés,
a testvéri szolidaritás teljes
megnyilvánulása, a szabadságáért harcoló vietnami nép
mellett, nagy tiltakozó demonstráció az amerikai im(Mai számunkban Szirmai István. Péter János. Gáspár perialisták barbár agresszióSándor felszólalását, valamint a külföldi pártküldöttségek jával szemben. Kongresszuvezetőinek tegnap délig elhangzott felszólalásait ismertet- sunkon határozottan kifejejük.)
zést kapott, hogy pártunk és
népünk
egységesen áll a
megtámadott vietnami
nép
oldalán, s
lehetőségeinkhez
mérten támogatjuk
vietnami testvéreink harcát politikai. diplomáciai, gazdasági
és katonai eszközökkel.

Tíz éve alkalmazott lenini politikánk
felszabadította a szellem erőit
Érdemes vizsgálgatni, hogyan alakult, fejlődött-e az
elmúlt években a nép társadalmi-politikai tudata. Véleményem szerint jelentősen
fejlődött. A közgondolkodásban. a nép tudatában előretörtek a szocialista elemek,
szélesedett az ismeretanyag
és növekedett a politikai
érettség.
Tanúsítja, hogy a nép túlnvomó többsége ragaszkodik
a munkáshatalomhoz, egyetért a szocializmus építésével,
hazánk békepolitikájával, olvas. tanul, képezi
magát,
tudia. mi az imperializmus
és gyűlöli azt. érti a népek
testvériségének
gondolatát
és szívből szolidáris a megtámadottal.

Forró hangulatú barátsági gyűlésen találkozott az
MSZMP IX. kongresszusán résztvevő szovjet delegáció csütörtökön a Beloiannisz Híradástechnikai G' ár dolgo'óinak
kollektívájával. U I. Brezsnyevet, az SZKP Központi Bizottságának főtitkárát és a többi szovjet vendéget, valamint a
társaságukban levő rpagyar vezetőket — köztük
Komócsin
Zoltánt, az MSZMP Politikai Bizottságának tagját, a Központi Bizottság titkárát és Németh Károlyt, a bu 'apesti
pártbizottság első titkárát — a gyár kapuiéban dr. Horgos
Gyula, kohó- és gépipari miniszter, fogadta.
A vendégek a gyár tanácstermében közvetlen hangulatú beszélgetést folytattak a házigazdákkal, majd a g' ár
nagytermében barátsági gyűlést tartottak, amelyen Kanczler
Gyula megnyitó szavai után Komócsin Zoltán mondott beszédet.

azonban nem azt a konklúziót vonom le. hogy a követelményekhez viszonyítva
a
társadalmi tudat fejlődésében
nincs elmaradás. De jelentós
a fejlődés és ezt is reeisztrálnunk kell ahhoz.
hogv

helyesen állapítsuk meg jövőbeli feladatainkat.
Van még a mi közéletünkben sok múltbeli maradvány,
polgári, kispolgári hordalék
néptől, céljainkból
idegen
szemlélet..
Gondolatokat
azonban nem lehet puskagolyóval kilőni az emberek
fejéből, a gondolatszegénységet sem lehet
erőszakkal
vagy ráolvasással
pótolni
Az idegen szemléletek.
a
rossz magatartás ellen hoszszú. türelmes eszmei harcot
'teli vállalnunk.
Az ideológiai
munkában
nagyon sok a tennivalónk, de
haladni csak türelmes meggyőzéssel, cáfolhatatlan érvekkel és logikával tudunk,
arra kell törekednünk, hogy
az eddiginél is sokkal nagyobb igényességgel megértessük a dolgozó tömegekkel
terveinket
elképzeléseinket,
nagyobb betekintést,
több
jogot kell biztosítani
számukra az állami és egyéb
(Folytatás

a 2.

oldalon.)

Vitathatatlan tény, hogv a
vietnami nép mellett, az imperializmussal
szemben
a
festvérnártok
akarják
az
egységes fellépést — mondotta — Kivétel a kínai és
az albán
párt
vezetősége
ö k még a vietnami nép harcának támogatásában
sem
hajlandók velünk akcióegységbe tömörülni.
A kínai vezetők
álbaloldali, szov.ietel lenes
nézetei
és szakadár tevékenysége az
egész világon egyre inkább
lelepleződik és
elszigetelődik. Ennek ellenére a kínai
vezetők szakadár politikájukat a legutóbbi hónapokban
az állami politika rangjára
emelték. Egyre gyakoribb,
hogy a kínai párt- és állami vezetők nyilvánosan
is
hitet tesznek szakadár politikájuk. szovjetellenes lépéseik mellett. Fokozzák a
többi pártot sértő propagandakampányukat.
Jelenleg
már a kínai vezetők politikájában és cselekedeteiben
a Szovjetunió elleni harc az
első helyre került, az imperializmus elleni harcból már

csak a frázisok puffogtatása
maradt.
E tények alapján világos
mindenki számára, hogy a
kínai vezetők politikája és
magatartása gyakorlatilag az
imperialistáknak kedvez, súlyos kárt okoz a szocializmus. a nemzeti függetlenség
és a béke erőinek.
A Kínai Kommunista Párt
vezetői a lesutóbbi hónapokban
újabb
politikai
kampánvt kezdtek, szervezik
az úgynevezett nagy proletár kulturális forradalmat.
Ez a kampány annak a válságos helyzetnek a kifeieződése. amely a K'nai Kommunista Pártban és a Kínai
Népköztársaságban kialakult.
Az úgynevezett nagy proletár kulturális forradalomban különböző erők vannak
leien. A hatalmat a kezükben tartó, a személyi kultuszt az abszurdumig felfokozó vezetők, az úgvnevezett vörös gárdába szervezett. éretlen,
többségükben
14—18 éves
középiskolás
gyerekeket éppúsv felhasználják riválisaikkal
szemben. mint azok ellen, akik
helytelenítik az álbaloldali,
szov.ietellenes. szakadár politikát. A Kínában lejátszódó eseményekből arra is következtetni lehet,
hogy
a
párt káderei között vannak,
akik felismerik az álbaloldali. szovjetellenes, szakadár
irányvonal rossz útra vitte
a Kínai Kommunista Pártot,
s vissza akarnak térni a
kommunista és munkáspártok közösen elfogadott iránvvonalához. Bizonyosak
vagyunk abban, hogy a jövő
— bármilyen megrázkódtatások. áldozatok árán is —
azokat a kínai
elvtársakat
fogja igazolni, akik a szakadással szemben az egységet,
a nagvhatalmi
sovinizmussal szemben a proletár internacionalizmust. a Szovjetunióval és a többi szocia(Folyta.tAs az 5.

oldalon.)

A z M S Z M P IX. kongresszusáról jelentjük
(Folytatót

az 1.

oldalról)

döntésűkben, ho© magukénak erezhessék azokat. Tovább kell tanítanunk a marxizmust—leninizmust éa jobban, mint eddig; magyarázzuk a mára alkalmazva, érvényesítsük mai problémáink
megoldásában és közben védjük azt minden
torzítással
szemben. Ez mind
együtt
fontos része a szükséges erkölcsi, eszmei ösztönzésnek,
amelynek az anyagit
kell
kiegészítenie.
A dolgozó emberek természetes
törekvéséit.
ho©
Jobbén akarnak élni, lakást,
esetlég családi házat, Jobb
bútort, televíziót autót akarnak. nem szabad
elítélni,
kispolgárinak minősíteni, ha
mindért tisztességes munka
eredményéként kívánják elei ni. A szocializmus nem az
égvén céljai és érdekei ellenére akarja érvényre juttatni a tarsadalom
érdekeit
azok harmonikus egységének
me©alósítására törekszik. A
szocialista politika nem öncélú, hanem — megfelelően
a marxizmus—leninizmus tanításának — az
emberek
életkörülményeinek javításat
célozza.
Amikor ezt követjük, e ©
gazdagabb társadalom
felépítésén dolgozunk, a
azepénység. a nehéz, sivár élet
e'len folytatunk háborút.
í.tdekes, ho© ezt a politikát mégis jobbról is. balról is, kispolgárinak, liberálisnak minősítik. Azt állítják, h o © közéletünkből hinnvzik a nép és a munkáswtftály érdekeiért folyó forradalmi harr. Jobboldali opportunisták és
„baloldali"
alradikálisok abban is összetalálkoznak. h o © társadalmunkat polgárosodónak minősítik; azt vetik szemükre,
ho© feladtuk forradalmi eszméinket, nem vagyunk elég
harciasak,
elkényelmesedtünk. Vannak
elmaradott,
primitív, másra nem képes
pmberek, akik úgynevezett
keménv-kezű politikát reklamálnak. Nem veszik észre,
h o © az elvtelen megalkuvás az e©ik oldalon, sz álradikalizmus és
a szektás
magatartás a másik oldalon
— e©aránt a valóban kispolgári.

Átmeneti korunkban
a
társadalmi problémák és az
azokat hordozó
emberek
gondolkodása,
magatartása
is összetett Az irodalom, a
művészet sem
mutathatja
be életünket lee©szerústtve,
fekete-fehéren, hanem összetetten, gyakran ellentmondá-

sosan. Az irodalom, s művészetek művelői akkor töltik be hivatásukat ha az új.
a szocializmus és a
régi
világ harcában a maguk tudatformáló eszközeivel az új
©őzeimét segítik, erősítik az
emberek szocialista meg©6ződését

Egy tévhitről
Az Irodalom és művészetek hivatását gyakran félreértik egyes aikotók, és néha olvasók is. Az irodalomban helyet kapott az utóbbi
években — ha nem Is na©mértékben — néhány szocializmustól idegen
Irányzat
Történelmünk során a magyar irodalom
esetenként
élenjáró politikai
szerepet
is betöltött. Az írótársadalom egy részében még ma
is, a gyökeresen megváltozott körülmények között is,
él az a tévhit hogy az ő szerepük képviselni a nép érdekeit a politikával szemben.
Elméletet
is
©ártottak.
Eszerint a magyar irodalomnak valamiféle nemzeti
sajátossága is a szembenállás
a mindenkori hatalommal. A
proletárhatalommal
szemben az ellenzékiséget, mint
az Irodalom nemzeti Jellegének változatlan sajátosságát,
feltüntetni nem e©éb, mint
történelmietlen illúzió.
A konformizmus a politikában elvtelen
behódoláxt
jelent minden hatalomnak.
Csakhogy a nonkonformiz
mus a hatalom ijellegétő
és céljaitól elvonatkoztatéppen
ennyire
elvte'~Meg©öződésem. ho©- sokai,
akik a
nonkonformizmus*
divatként követik, nem
Is
gondolták azt végig és
a
tartalmában öncélú ellenzékieskedés a jóhiszeműeknél
divatos póz csupán.
ó k azok, akik elzárkóznak minden megismeréstől,
nem értik a világ belső törvényszerűségeit,
az
élet
összetettségét. A világot e©-síkúan mutatják, rsak két
típust ismernek, a tragikus
magáraha©-ott, elidegenedett

Ho© ki a harcos, ki az
elvhü. ki az Igazi marxista—leninista, kl tart ki az
ü © mellett, azt csak munkával és a munka eredményével lehet bizonyítani.
Aki n nép négy esztendős
erőfeszítéseiben és felmutatható n a ©
eredményeiben
nem ismeri fel a forradalmi tettet, a forradalmi pátoszt, azt hadd emlékeztessem arra, hogy a forradalmi
mukásmozgnlnrn és a magyar munkásmozgalom története nemcsak a
fegyveres
harcok, hősi rohamok krónikája, hanem a fegyelem és
az önfegyelem krónikája is.
Az önuralom ls a kommunisták erénye. Ennek nagrszerú
példáját
mutatják
szovjet elvtársaink a kínai
vezetők durva provokációival szemben és mutatták a
mi elvtársaink tízezrei
a
falu szocialista átalakítása
idején és az ellenforradalomban
megtévedettekkel
szemben. A
győzelemhez
nemcsak rohamozni kellett
tudni, hanem várni is. meg
dolgozni is sokat, szívósan,
és sokszor ez a nehezebb.
A ml mai viszonvaink kőzött <© szolgáljuk Jól
a
ma©ar népet.
Sokszor mondjuk: bonyolult es összetett az
a kor,
amelyben élünk és
azon
munkálkodunk, h o © ©özelemre vigyük a szocializmus
ü©ét hazánkban. Két világrendszer viv ádáz
harcot
nemzetközi méretekben, de
az új és a régi küzdelme
idehaza is folyik.
Ellentmondásokkal terhes az
a
forradalmi
átalakulás,
amelynek részesei vagyunk
és ezek az. ellentmondások
törvényszerűen jelen vannak
az emberek gondolkodásában, életszemléletében, ízlésében is. Harc dúl az emberekben a régi és az. új ideológia között. Ebben a harcban a vezető szerep a párté. a politikáé, de jelentós
feladatai vannak a tudományoknak. az Irodalomnak,
• művészeteknek in.

e©érrt és a vele szemben ellenséges, elesettségét okoző
bürokratát, karrieristái Az
irodalmi berkekben
jártas
emberek ezt a műfajt
a
„rossz közérzet" irodalmának is nevezik. Valójában ex
tisztán kispolgári irodalom.
Az olvasó az ilyen műveket joggal utasítja el. Miért
kapnak papírt, nyomdát —
kérdezik. Azért, mert meggyőződésünk, h o © ezt
ax
elmaradt, múltban élő xzellemet csak nyílt
eszmei
harcban lehet le©őzni.
A falu szocialista átalakítása és az, h o © a
párt
rámutatott gazdaságirányítási mechanizmusunk fo©atékosságalra, ennek gazdasági
kihatásaira, lendületet adott
.1 szociográfiai
műfajnak.
Eb bet a műfajban jelentek
meg jó frások, de olyanok
Is, amelyeknek alkotói
a
'•alóságnak rsak
egv-e©
periférikus részletét fedezték
fel és ezekből helytelenül
általánosítottak.
Isme-ünk olyan
alkotó
iberekct is, akik továbbra
•- tartózkodnak politikai ál' ^taglalásoktól,
közönnyel
tárnék el a szemük előtt leátszódó történelmi átalakulás felett. I © szaporodnak
azok az ű©-nevezett elvont,
alkotások, amelyek ©akorlatilag mind szegényebbek
lesznek.
Van másfajta, még u©an
nem szocialista, de közeledő, őszintén útkereső, értékes irodalom is A magyar
irodalom és művészet nagv
táborára, olyan írókra, művészekre
gondolok,
akik
mindenféle előítélet nélkül,
becsülettel és
bátorsággal
tárják fel az élet valóságos

Péter János:

folyamatát és belső összefüggéseit megmutatják ami
jó. s ami rossz. Nem kívülállóak, a jónak örülnek, a
rosszra joggal haragszanak,

a gondot maguk ls váll alják,
nven
R i k o tókat és mű'
k e t nB rr
™
^ * becsüljük- barátian kritizáljuk őket.

Az

Több segítséget a szocialista íróknak
Végűi szeretnék beszélni
azokról a szocialista írókról,
művészekről, párttagokról és
párton kívüliekről,
akiknek
problémáival — bevallom —
nem foglalkozunk
eleget,
ö k már eddig is jelentős
szocialista realista
alkotásokkal, sok új xzínnei. mondanivalóval gazdagították a
magyar kultúrát Most nehéx
feladatokkal birkóznak. Az
a rohamos fejlődés, amelyen
a mi társadalmunk az. utóbbi
évtizedben átment, a dogmáktól megszabadult új stílus. megújuló eszméink és
még sok e©éb, azt követeli
meg tőlük is, h o © sok tekintetben ve©ék újra számba a világot.
fogalmazzák
újra a témákat, a hősöket,
a konfliktusokat. A legna©obb fi©-elmet. a legodaadóbb törődést ők érdemlik,
mert elsősorban tőlük várja a legtöbb segítséget
a
párt és az olvasó, *
nép,
amely az irodalomtól nemcsak szórakozást hanem tanácsot eligazítást vár.

A türelmetlenség
azért
sem indokolt, mert nem arról van szó, h o © ma kulturális életünkben a nem ellenséges, de nem marxista nézetek ©akrabban vagy erőteljesebben
jelentkeznek,
mint régebben, hanem arról,
ho© ma azok a
korábbi
évekhez viszonyítva nyíltabhan tűnhetnek fel. A történelmi tapasztalatok u©anis
arra tanítanak, h o © a nem
marxista irányzatok elhallgattatása nem helyettesítheti
a velük folytatott érdemi
vitát, h o ©
adminisztratív
betiltásuk csak eszmei elszigetelődéshez, az e©edül
célravezető Ideológiai harc
megkerüléséhez vezet Mai
kulturális életünkben éppen
az az egészséges
Jelenség,
h o © a gazdagodással, színesedéssel, a szélesebb tájékozódással lépést tart a marxista eszmei aktivitás: szellemi életünket eleven, termékeny vitalégkör jellemzi
A fejlődés ellenére • kultúrpolitikai
irányításnak
többet kell segítenie alkotónak és olvasónak. Jogos ax
ax igény az életnek ezen a
területén is, h o © az irányítás le©en határozottabb, következetesebb és az egészséges fejlődésnek megfelelően
igényesebb.
Ienin a kapitalista társadalomról szólva két kultúrát
nevezett meg: az elnyomottak és az elnyomók kultúráját. A mi társadalmunkban
a két volt
kultúra között
már más határvonalat húzott
a történelem. Munkásosztályunk régi harci kultúráját
e©-esítette a ma©ar és a
világ kultúrájának minden
értékálló kincsével és azt az
egész nép közös va©-onává
tette. Ezt. ápolni, fejleszteni,
mindenkivel
megismertetni
a kommunisták feladata.

A Ma©ar Népköztársaság
nemzetközi helyzetének alakulása és tevékeny részvétele a nemzetközi vitás kér-

dések megoldásában beszédesen bizonyítja azt, amit
a kommunista és munkáspártok legutóbbi közös konferenciája 1960-ban Moszkvában így fogalmazott meg'
..Korunk fő jellegzetessége,
hogy a szocialista világrendszer az emberi társadalom
fejlődésének döntő tényezőjévé válik."
Ax ENSZ-ben további úi.
jelentős munkakörökre nyílik meg előttünk az ajtó.
Minden nemzetközi fórumon
következetesen, megalkuvás
nélkül képviseljük a Víetnami Demokratikus Köztársaság. a Dél-vietnami Felszabadítási Front, a Koreai
Népi Demokratikus Köztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság ü©eit, s
az ENSZ-beli jogai helyreállítása
érdekében
síkra
szállunk a Kínai
Népköztársaságért is.
Ma©-arországot történelme
során soha nem vette körül
világszerte elismerőbb megbecsülés és
tisztelettudóbb
szimpátia, mint éppen most.

kell számolni v e l ü n k
Nemzetközi
hatékonysá- szeizmográfok, más országok
gunk
megnövekedésének hozzánk való viszonyán, ittegvik döntő ma©arázata itt- honi életünk minden lénvehon van. Mint érzékeny gesepb megrezdülese állanKomolyan

Az európai békéért

A nyugati kapitalista országok egymáshoz való viszonya ls bonyolulttá vált.
A szocialista
világrendszer
kialakulásával, főként
fejlődésének új szakaszába lépésével, a gyarmati
rendszer felszámolásával
olyan
lazulás! folyamat kezdődött
el az imperialista hatalmak
szövetségi
rendszerében,
amely már nemcsak az Imperialista hatalmak ellentéteinek a növekedését,
hanem hatalmi rendszerük felbomlást folyamatát is jelervtl.
A rendszeres olvasók,
a
A nemzetközi viszonyokszínház- és mozilátogatók, a
nak ex az új kedvező váltapasztalatok szerint mindetozása lehetőségeket nyit új
nekelőtt olyan új alkotásokkezdeményezésekre, a hábora fi©elnek fel,
amelyek
rús veszélyek csökkentése, a
őszintén i©ekeznek szembebékés egymás mellett élés
nézni múltunk és jelenünk
megerősítése érdekében.
problémáival, és azokra művészileg hiteles, pártos váA Varsói Szerződés tagállaszt adnak. Jó lenne.
ha
lamai bukaresti értekezletümind többen ilyen müveket
kön közös
Állásfoglalásban
igényelnének. Az emberek,
új javaslatokkal
fordultak
a kritikát is tartalmazó, seaz
európai
ügyekért
gítő szándékú, de még nem
felelős kis- és
nagyhatalteljesen marxista szemléletű
makhoz. A javaslatok köművekkel szemben — és ezt
zül a legidőszerűbb, s a
is meg kell mondanunk —
nemzetközi
közvéleményt
Indokolatlanul türelmetlenek
az európai kormányokat is
— állapította meg Szirmai
leginkább foglalkoztatja az
István.
európai béke és
biztonság
rendszerének előkészítésére,
A türelmetlenségről szólaz európai biztonsági konva a kritikákkal kapcsolatferencia összehívására
voban megállapította:
natkozó javaslat.
Most, amikor az E©esült
Államok vietnami agressziója új veszélyeket növel az
egész világ felett, az Európában leselkedő veszélyekről nemcsak
megfeledkeznünk nem
szabad, hanem
éppen felszámolásukra kell
törekednünk. A Közép-E'irópáhan élő népek közvetlen
problémája, s e©úttal
a
dóan érezteti hatását. A Ma- befejezésével e © időben In- nemzetközi élet világproblégyar Szocialista Munkáspárt dult el.
mája az európai béke és bizújjászervezése és a forradaltonság rendszerének létreNemzetközi
helyzetünk
jami munkás-paraszt kormány
hozása.
vulásának
másik
döntő
matevékenységének kibontakoA közvetlenül szomszédos
gyarázata
a
szocialista
vizása utan, a gazdasági, poliországok együttműködésének
tikai és kulturális élet való- lágrendszer fejlődésében, a fokozódásával.
mozaikszeban
szocialista
fejlődése Szovjetunióhoz s a többi rűen. a feszültséget okozó
olyan liszteletet ébresztett testvéri szocialista ország- kérdések fokozatos m e © á hazánk iránt, hogy baráta- hoz fűződő szoros kapcsola- laszolásával tevődik
majd
inkban
mélyült az egyéb- tunkban. a velük való baráti össze az össz-európat
bizvan.
ként is meglevő szeretet együttműködésünkben
tonsági rendszer.
irántunk, mások pedig meg- Azt a felemelkedő utat. ameFokozatosan,
csoportos
tanulták. hogy
komolyan lyen Magyarország az el- együttműködések alakulhatmúlt
tíz
esztendő
nemzetkell számolni velünk, A szonak majd ki, s ezekből orcialista társadalom
alapjai közi eseményei között vé- ganikusan szerveződhet togigment
—
belső
eredmélerakásának
befejezésével
vább a különböző rendszee © időben indult el nem- nyeink mellett — a szocia- rű európai országok biztonlista
világrendszer
nemzetzetközi kapcsolataink terén
ságának egész rendszere: a
az a folyamat, amelyben a kőzi hatásainak köszönhet- Balkánon Románia, Bulgájük.
vezető NATO-hatalmak is
ria, Jugoszlávia,
Albánia,
sorra ajánlották fel, hogy
A szocialista országokhoz Görögország és Törökország
diplomáciai
kapcsolataikat
együttműködése
közvetköveti
szintről nagyköveti fűződő bensőséges, baráti és len
problémáik
megolszintre kívánják emelni. Ez testvéri kapcsolataink elmé- dásában,
Közép-Európáa folyamat most fejeződött lyítését úgy munkáltuk, hogv ban
sajátságos
lehetősébe, amikor az Amerikai mindig kerestük a Szovjet- geket
nyújt
CsehszlováEgyesült Államokkal is meg- unióval és más testvéri or- kia, Jugoszlávia, Ma©arorállapodtunk diplomáciai kép- szágokkal együtt, valameny- szág és Ausztria együttműviseleteink
nagykövetségi nyi szocialista ország együtt- ködése; a Duna-völgye, a
szintre
való
emelésében. működését zavaró problé- Német Szövetségi KöztársaHangsúlyozom: ez a folya- mák kiküszöbölését, s az ak- ságtól a Szovjetunióig a kümat éppen a szocialista tár- ríóe©ség megteremtését mat lönböző rendszerű országok
sadalom alapjai lerakásának nemzetközi harcunk legfon- újfajta együttműködését tetosabb kérdéseiben.
heti lehetővé többféle formában, ígv az éppen BudaA „ h a r m a d i k világ'
pesten székelő Duna BizottLényegében új
erőként
Az afrikai országok nem- ságban is.
megjelent a nemzetközi élet régen tartották Addisz-AbeEbben a fokozatosságban
porondján a „harmadik vi- bában
csúcskonferenciáju- az egyik döntő jelentőségű
lág". A gyarmati sorból fel- kat. önmagában az a kö- lépés a két Németországgal
szabadult országok népei — rülmény, hogv a
jelenlegi szomszédos nyugati és keéppen a nemzetközi erővi- nagymértékű támadások és leti
országok
népeinek
szonyok megváltozása
kö- felszított ellentétek ellenére egyetértése a német kérdésvetkeztében
— általában meg tudták tartani a talál- re vonatkozóan. A két Nétudják, hogy a gyarmati kozót, az antiimperialista és metország
szomszédainak
uralom régi formái nem tér- antikolonialisla erők aktivi- ehhez sok közvetlen és tühetnek vissza, ezért köny- zálódását jelenti.
relmes eszmecserét kell válnyen engedik
szabadjára
Az emberiség
nagyobbik lalniok.
belső ellentmondásaikat,
a hányada gyarmati
sorból
Ígérhetem a kongresszusneokolonialista
támadások felszabadult országokban él. nak, hogy
népköztársasáazonban felszítják és he- Sorsuk alakulása az egész gunk külügyi szolgálatának
lyenként szörnyű tragédiák földkerekséget befolyásolja. tagjai, párttagok és pártonforrásaivá teszik ezeket a Ha társadalmi
viszonyaik kívüliek hűségesen
állnak
belső elleniéteket. Ez a hát- rendezése, gazdasági problé- helyt a kongresszusi útmutéré India. Pakisztán. Gui- máik megoldása, az emberi tatások alapján nemzetközi
biztosítása felelősségünk és nemzeti érnea. Ghana konfliktusának, életlehetőségek
országaikban, dekeink
ellentétének, sőt sok tekin- nem sikerül
szolgálatában —
tetben az indonéziai népir- válságaik az egész világ sor- mondotta befejezésül
Péait súlyosan érinthetik.
tásnak is.
ter János.

Népköztársaságunkat
világszerte megbecsülés
és tisztelet veszi körül
Na© utat tettünk meg.
tisztelt elvtarsak. na© utat
e©ütt és külön-külön is.
N a © utat tett meg a Ma©ar Népköztársaság bonyolult és e©re bonyolultabbá
váló nemzetközi
viszonyok
között.
Jól szemlélhető összehasonlítási lehetőséget nyújt nz
E©-esült Nemzetek Szervezete. Ültem az E©-esült
Nemzetek
Szervezetének
padsoraiban
1957-ben
és
1966-ban is. közben minden
esztendő köz©úlésén. Tíz
évvel
ezelőtt
szemtanúja
voltam a tajtékzó ©'űlöletnek, amellyel a ma©arországí
ellenforradalomban
kudarcot vallott nemzetközi
reakció az ENSZ-ben a Magyar Népköztársaság képviselőit ócsárolta és megbízólevelünk elismerése ellen is
áskálódott. Ültem
u©-anazokban a padsorokban ebben az évben is és elnézegettem a Ma©ar Népköztársaság képviselőjét a köz©űlés elnöki székében —
mert mint a köz©úlés egyik
alelnöke, több
alkalommal
éppen a mi állandó képviselőnk elnökölt. A történelem
enyhe
igazságszolgáltatását
és egyben vaskos iróniáját
fejezi ki az az ellenkép: a
múlt évben a Mag)-ar Népköztársaság képviselőjét éppen annak az országnak
képviselője Javasolta elsőnek az í. számú Politikai
Bizottság elnökévé, amelyik
ország képviselői tfz évvel
ezelőtt a legvadabb dührohamokkal támadták a Ma'gvar Népköztársaság küldötteit.

Érdemes most különleges
figyelmet fordítani a latinamerikai országok politikai
fejlődésére, ahol a szocialista Kuba jelenléte parancsoló szükségszerűséggé tette a
különböző társadalmi rendszerű országok békés
e©más mellett élése külpolitikai elvének alkalmazására
irányuld törekvéseket
A harmadik világ országainak gazdasági problémái
ü©ében igen n a © jelentőségű lesz a jövő évben ÚjDelhiben megrendezendő világkereskedelmi
konferencia, A Ma©ar Népköztársaság n a © fi ©elemmel
készül erre a konferenciára.
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A z M S Z M P IX. kongresszusáról jelentjük
Gáspár

Sándor:

A szakszervezetek

védik a dolgozók

törvényben

biztosított jogait
H8l.1ár<5ban társadalmunk
nocialista vonásainak erősödéséről, a
munkásosztály
vezető szerepének érvényesüléséről beszélt. A
szakszervezetek feladatairól szólva rámutatott:

hogy a végzett munka eredményessége alapján a jövedelem differenciáltabb lesz.
Elsődlegesen ezt
az elvet
kívánjuk gyakorlattá tenni,
de nem feledkezhetünk meg
arról, hogy a szociális meggondolás továbbra is érdekképviseleti munkánk fontos
tényezője. Társadalmi kötelezettségeink vannak a csökkent munkaképességűekkel;
a munkában megrokkantakkal. továbbá a sokgyermekes
családokkal és a nyugdíjasokkal szemben. A kisgyermekes dolgozó
nők gyermekgondozási
segélyének
tervezett bevezetése ls ©XT©
utal.
A kővetkező években a

— Hazánkban az elmúlt
két évtizedben a szakszervezetek munkájának
főbb
vonásai a
munkáshatalom
erősítésében, a dolgozók érdekeinek védelmében
kialakultak. A szakszervezetek
szocialista jellege a maga
sokoldalúságában
azonban
csak most
bontakozik ki,
minden gondjával és nagyszerűségével együtt
— A párt és a szakszervezetek viszonyában
fontos
elem. hogy a párt mint eszmei, politikai vezető erő, a
célok meghatározásánál
is
Igényli
a
szakszervezeti
mozgalomban tömörített osztályerők véleményét
A szakszervezeti és az államigazgatási szervek viszonyát meghatározó elv, hogy
a bérből és fizetésből élők
életkörülményeit érintő minden rendelkezés előtt a kormánynak, a tárcáknak, a főhatóságoknak ki kell kérniök
a szakszervezeti tanács, illetve az iparági szakszervesetek véleményét

Miről van szó, amikor a
szakszervezeti jogok bővítéséről beszélünk? Valójában
a
szocialista
demokrácia
fejlesztéséről, a dolgozók jogainak bővítéséről van szó.
A szervezett munkások,
a
szakszervezeti tagok
régi
kérésének eleget téve elhatároztuk, hogy a soron következő alapszervi választásokon nem választjuk újjá
az üzemi
tanácsokat. Az
üzemi tanácsok
törvényben
biztosított joga
az üzemi
szakszervezetek
hatáskörébe kerül.

Szolgáltatások Qzemi hatáskörben

Növekvő hatáskör és felelősség
A tervezett gazdaságirányítási reform kapcsán megnövekedik az üzemi, gazdasági vezetők hatásköre
és
felelőssége. Ezzel a
szakszervezetek egyetértenek. A
minisztériumok most
dolgoznák a vállalati Jogszabályzaton, amely rögzíti az
igazgatók
felelősségét
és
jogkörét. A szakszervezetek
a vállalati kollektív szerződések kidolgozásán munkálkodnak.
Természetesen
a
kettő között megfelelő összhangnak kell lennie, mert e
két okmány
tartalmazza a
vállalatvezetők és
a szakszervezetek együttes és külön-külön jogait és felelősségét
A szakszervezeti
szervek
önállóságát növeli, hogy
a
kérdések meghatározott körében a vállalatvezetők csak
a szakszervezetekkel egyetértésben dönthetnek. A kérdések másik körében ki kell

kérniök a
szakszervezetek
véleményét.
Kulturális,
egészségügyi
és
szociális
kérdésekben pedig a szakszervezeteknek döntési
joguk lesz.
Az. üzemi demokráciát fejleszti, a dolgozók jogait növeli az az intézkedés
is,
hogy a gazdasági
vezetők
megítélésénél, kinevezésénél,
felmentésénél
a
dolgozók
véleményét a szakszervezetek képviselik, érvényesítik.
A szakszervezetek jogkörének bővülésével együtt növekszik társadalmi felelősségük és kötelezettségük is.
A szakszervezeteknek tehát
határozottan fel kell
lépniök a munkásosztály soraiban is fellelhető, a szocializmustól idegen
nézetek,
jelenségek ellen, mint a nacionalizmus, az önzés, a fegyelmezetlenség. a
közömbösség. a társadalmi
tulajdonnal szemben.

Egybeeső érdekek
Gáspár Sándor ezután
a
szakszervezet
tömegformáló szerepéről szólt, majd a
dolgozók
érdekvédelmével
kapcsolatban kifejtette:
A szakszervezetek a dolgozók egyéni érdekeit képviselik és védik az össztársadalmi érdek alapján. Mindenekelőtt védik a dolgozók
törvényben biztosított jogait. fellépnek a
helyenként
még meglevő bürokratikus,
lélektelen bánásmód
ellen.
Ha valahol van javítanivaló a szakszervezetek
munkájában, akkor ezen a területen van.
Társadalmunkban az egyéni és össztársadalmi érdek alapvetően egybeesik. Ugyanakkor objektíve létezik kisebb-nagyobb
érdekeltérés,
érdekellentét
is. Ilyen esetekben a szakszervezeti érdekvédelem
a
meglevő
ellentmondások
nyílt feltárását célozza
és
a meglevő feszültségek, ellentétek feloldásával erősíti
a bizalmat szocialista rendszerünk iránt.
A harmadik
ötéves terv
Időszaka alatt
lép életbe
gazdaságirányítási
rendszerünk reformja.
amelynek
legfőbb célja a dolgozó emberek
életviszonyainak
a
munkateljesítményen, a társadalmi hasznosságon alapú
ló fejlesztése — folytatta
Gáspár Sándor. — A szakszervezetek minden erejükkel azon lesznek — ez joguk és kötelességük —. hogy
a reform réliai szocialista
módon érvényesüljenek
A
reform tehát nem szűkíti,
hanem bővíti a dolgozókról
való gondoskodás lehetőségeit.

Gáspár
Sándor
ezután
hangoztatta:
Az életszínvonal emelésének legfontosabb tényezője
természetesen a bérek alakulása. Ez fejezi ki
leginkább a munka minőségét,
pontosságát, az egyén munkájának társadalmi
hasznosságát. A következő években a bérrendszer
továbbfejlesztésével ezt
az elvet
akarjuk még jobban érvényesíteni. Sok tényező abban az irányban hat majd,

- -. .

vállalati önállóság növekedése, a nagyobb jövedelmezőségre való törekvés, a piac, a
kereslet-kínálat törvénye jobban fog érvényesülni. Ez a szabadpiaci árak
nagyobb mozgását eredményezheti. Ennek szabályozására megfelelő
társadalmi
garancia szükséges. A pártnak, a kormánynak és
a
szakszervezeteknek — különösen 1968.
január elseje
után — azon kell őrködniük,
azt kell biztosítaniuk, hogy
az árváltozások ne befolyásolják hátrányosan a dolgozók életszínvonalának rendszeres emelésére vonatkozó
céljaink megvalósítását
Az
ötéves terv reálbérprogramját teljesíteni kell.
Tőrök László és Becsek Imre Csongrád
a koogres szuson

és állami kölcsönökkel törPaul Thomsen:
ténő építkezéseket Támogatni kell azokat a törekvéseket, amelyek az új gazdasági mechanizmusban az üzemi lakásépítést lehetővé teszik. Okosabb és körültekintőbb lakáselosztási rendszert kell kialakítani.
Paul Thomsetn,
a Dám
A munkaidő-csökkentéssel Kommunista Párt
Politikai
kapcsolatban a
sürgősebb Bizottságának tagja bevezetennivalókról szólt. Rámuta- tőben tolmácsolta
a
Dán
tott: amiről Kádár elvtárs KP Központi Bizottságának
szólott a
beszámolójában, forró üdvözletét és további
hogy minden egészségre ár- sikereket kívánt a magyar
talmas munkakörben be kell nép boldogulásáért és jólévezetni a
munkaidő-csök- téért végzett munkához.
kentést. Továbbá, 48 órára
Pártja tevékenységéről ezt
kell csökkenteni a munka- mondotta:
időt a népgazdaság néhány
— a múlt heti parlamenti
területén, ahol ez ma még választásokon — mondotta —
magasabb. Radikálisan csök- Dánia történelmében először
kentenünk kell a munkások jött létre munkás-többség a
egészségét
vészéi veztetö, parlamentben. Továbbra is
mértéktelen túlórázást.
küzdünk a Német DemokraTörekvéseinket
támogat- tikus Köztársaság elismeréják a magyar dolgozók — séért, Dánia NATO-tagságámegszüntetéséért,
•
mondotta végül. — Ha a cé- nak
lokat. a tennivalókat világosan határozzuk meg,
ki Batty Sinclair:
tudták bontakoztatni
tárA lakásproblémát érintve sadalmi rendszerünk leglékifejtette: segíteni és
ösz- nyegesebb mozgató erejét, a
tönözni kell a magánerőből tömegaktivitást.
Betty Sinclair, Észak-Írország
Kommunista
Pártja
Központi Bizottságának titOldrich Cernilc:
kára tolmácsolta az Észak-Ir
Kommunista Párt forró üdvözletét. majd arról beszélt,
hogy Észak-Írország
népét
ma is az angol
kormány
uralja. E kormány alkotmáOldrich Cernik. Csehszlo- tei azonosak a nemzetközi nyának 25. cikkelye kimondja. hogy a mi pártunkat el
vákia
Kommunista
Pártja élet problémáinak megoldá- kell nyomni, s nem szabad
s
á
t
valamint
a
komrmmista
Központi Bizottsága elnökés munkásmozgalom egvsóge
ségének tagja
tolmácsolta erősítésének módját illetően.
pártja és a csehszlovák nép
A következő szavakkal fe- Anna Liisa Hyvőnen:
jezte
be felszólalását:
üdvözletét.
Cseszlovákia
Kommunista
A magyar nép — mondotta — joggal lehet büszke a Pártja úgy véli, hogy érleszocializmus építésében elért lődnék a feltételek a komeredményeire.
amelyek
a munista és
munkáspártok
Magyar Szocialista Munkásértekezletének
Anna Liisa Hyvönen. a
párt politikájának helyessé- nemzetközi
gét bizonyítják: azt. hogy ez összehívására, e tanácskozás Finn Kommunista Párt Polia politika a lakosság vala- hozzájárulhatna a nemzet- tikai Bizottságának tagja szemennyi rétegének támogatá- közi kommunista és mun- rint az egész finn munkásmozgalomban
új
korszak
sát élvezi.
kásmozgalom
egységének kezdődött.
Tizennyolc
év
A továbbiakban
hangsú- erősítéséhez és akcióképessé- szünet után ugyanis az országban olyan kormány alalyozta, hogy pártjaink néze- gének növeléséhez.
kult. amelyben
a kommunisták együttműködnek a szociáldemokratákkal és a pa'ifmM^
r
*
rasztokait képviselő
polgári
cen tru mpá rtta 1.
A kormányban résztvevő
többi párt céljai ugyan me-

Gáspár Sándor beszélt •
szociális ellátásról és szolgáltatásról.
Hangsúlyozta
egyebek között:
A
gazdaságirányítás
ÜJ
rendszerének
bevezetésével
az üzemen belüli szolgáltatások — az üzemi étkeztetés,
a munkásszállás, a
munkásszállítás —
fenntartása
egyértelműen a
vállalatok
hatáskörébe tartozik
majd.
A szolgáltatások másik körét az úgynevezett vállalaton kívüli szolgáltatások, lakás,
közlekedés,
villany,
gáz stb. alkotják. A dolgozók jelenlegi életszínvonala
a szolgáltatásokhoz juttatott
magas összegű állami dotáció mellett alakult ki. Véleményünk szerint e szolgáltatások díjainak megváltoztatása, a dotáció megszüntetése vagy csökkentése, az
értékarányos árak bevezetése csak úgy és akkor valósítható meg. ha egyéb intézkedésekkel
biztosítható,
hogy a dolgozók
reálbére
nem csökken.

megyei küldöttek

Egyetértünk a kommunista
pártok nemzetközi
konferenciájának
összehívásával

Harcolunk

azért, hogy a tömbpotitfkát
egy időtálló egész Európát
magában foglaló európai biztonsági rendszer váltsa fél.
Hasznosnak
tartjuk
as
egységakciókat és valamennyi
politikai probléma megvitatását a kommunista pártok
közötti két vagy több oldalú
tanácskozások útján. A kommunista pártok esetleges új
nemzetközi
konferenciájának összehívásával
pártunk
elvileg egyetért. A konferenciának olyan fórumnak kell
lennie, amely nem
ítéletet
mond. hanem az akcióegység
helyreállítását szolgálja, a
vietnami nép békéje és
badsága érdekében.

az elnyomás ellen

A párt politikáját a lakosság
támogatja

működni engedni. Mi ez ellen harcolunk — mondotta.
A továbbiakban a küzdelemről beszélt, amelyet az
ír nemzet vív szabadságáért
és függetlenségéért, majd arról szólt, hogy Észak-Írország
Kommunista Pártjának szilárd és őszinte véleménye:
megérett az idő a kommunista és munkáspártok világméretű tárgyalására.

Új korszak kezdődött
a finn
munkásmozgalomban
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A Csongrád megyei küldötte k egv csoportja a tanácskozás szünetében (balról jobbra):
Pásztor János, Tari Jánosné, dr. Antalffy György és Terhes Andrásné

röben eltérnek a kommunistákétól, a kormány mégis
olyan határozatokat hozott a
dolgozók életkörülményeinek
javítása érdekében, amelyeket egyetlen
polgári
kormány sem tett volna meg.
Elvileg pozitívan fogadjuk
a kommunista pártok közös
értekezletét Az
értekezlet
segítse elő a munkásmozgalom egységét emelje
mozgalmunk harcosságát és harci képességét — mondotta
Anna Liisa Hyvönen.

Gaston Plissonniere:

Szolidárisak vagyunk Vietnam
hős népével
Gaston
Plissonniere,
a
Francia Kommunista
Párt
Politikai Bizottságának tagja aggodalmát fejezte ki az
amerikai imperializmus növekvő
agresszivitása
és
mindenekelőtt Vietnam hősi
népe ellen folytatott háborúja miatt, és
a francia
kommunisták teljes szolidaritásról biztosította a vietnami dolgozók pártja képviselőit és a nemzeti felszabadító si frontot.
— Elítélte a kínai vezetők
szakadár politikáját, amelylyel megkönnyítik az amerikai agresszorok dolgát,
s

újabb gaztettekre bátorítják
őket
— Híven elvi álláspontjához, pártunk az SZKP-va!
együtt a nemzetkőzi kommunista mozgalom egységén
munkálkodik, a marxizmus
—leninizmus elvei és
az
1957-es és az 1960-as nyilatkozatok alapján.
Pártunk
hozzájárul azoknak a feltételeknek a megteremtéséhez,
amelyek valamennyi
kommunista párt nemzetközi értekezletének összehívásához
szükségesek —,
mondotta
végezetül.
(Folytatás

a 4.

oldalon.)
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A z M S Z M P IX. kongresszusáról jelentjük
(Folytatás

Polc S*on Csel;

a 3. oldalról.)

Leonidasz Sztringosz:

Békés megoldást
Leonidasz Sztringosz,
n
Görög Kommunista Párt P ©
litikai Bizottságának
tagja
tolmácsolta pártja Központi
Bizottságának forradalmi üdvözletét. Méltatta
hazánk
szerepét a szocialista tábor
erejének fokozásáért és a
világbéke megőrzéséért folytatott harcban, majd kijelentette:
A görög nép a világ öszszes békeszerető és haladó

Vietnamban!

erőivel együtt küzd a rietnami problémának a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítás! Front és a Vietnami
Demokratikus
Köztársaság
kormányának
javaslatain
alapuló békés megoldásáért.
Végül síkraszállt a munkáspártok akeióegységéért,
a
kommunista és munkáspártok nemzetköri értekezletének összehívásáért.

Kritfin E. Andersson:

Fontos számunkra a népek
rokonszenve
Kristtn *. Andersson, sz
Izlandi Szocialista
F.gvségpárt Központi Bizottságának
tagja átadta pártja üdvözletét. majd így folytatta felszólalását:
— Izland messze van az
önök országától, s ezért kü
lönösen
figyelemreméltó,
hogy óseink ezer év előtti
hőstetteit irodalmunk
naghőskölteményében, az eddadalokban megénekelték,
és
emlékét a mai napig meg-

Dr. Vladimír Bakarics:

kialakult helyzet tu
egészvilág békéjét, az emberiség
jövőjét veszélyezteti.
Egyetértünk az önök értékelésével — mondotta
—,
hogy ha a Kínai Kommunista Párt helyesebben fogná fel a világ e részében
történő események torvényszerűségeit, te a szocialista
erők feladatait, ez
óriási
mértékben megkönnyítené a
háború befejezéséért folytatott küzdelmet

A PESTIEK ES A KÜLDÖTTEK: Mondják, hogy két
fiú — megtréfálni akarván a kíváncsi pestieket — megállt
a Rákóczi úton és öt percig tartósan az eget kémlelte. Peréek alatt kétszázan vették körül, s noha semmi sem volt az
égen, egyesek már látni vélték a holdrakétát. Hát hogyne
vonzaná nagy tömeget, amikor a 16 Ikarus-autóbusz —
motorosrendör vezetésével — reggelente, vagy ebéd után
elindul a Szabadság szállóból, a küldöttek szálláshelyéről a
MEMOSZ-székház felé. Az. egyik nap a Lövölde téri kanyarnál az utat biztosító rendőrnek a hevesiek kocsijából kikiáltott egy leány — a szolgálatos rendőr húga volt ez a küldött. A forgalom megtorpant a sarkokon, s a mosolygós, barátságosan integető pestiek így köszöntik naponta a a vidék
küldötteit.
EGY T A V i n A T ES EGY CSOMAG: Már éppen indulni
akartunk, amikor a hotelportás utánunk hozta a napi postát,
közte egy táviratot: a vásárhelyi Vörös Csillag
Tszjelentette a delegációnak, hogy november 30 helyett már 27-re teljesítették
a kongresszusi
vállalást. Már a mélyszántást
is
elvégezték mind az 1782 holdon. A csomagban pedig a szegedi Vasútforgalmi
Technikum KtSZ-szervezetének
„Ifjú
Vasutas" című újsásla. Az ügvesen szerkesztett lap címoldalán a fiatalok a küldötteket köszöntik. S végül egv idézet
a belső oldalról: ..Ezen az úton tovább haladni — ez a pártonkívüli tömegek véleménye is."
a l e n i n i t i t o n ! Ez a z e g y e t l e n felírás ol-

vasható a hatalmas kongresszusi teremben, s az. elnökség
mögött embléma Lenin-röl és a IX-es szám. Ünnepélyes a
légkör, de külsőségeiben szolid a terem díszítése, híven a
part munkastílusához. Nincsennek gépies tapsorkánok, de
a felcsattanó tapsokból szinte „Olvasni" lehet. Háromszor
állt fel a kongresszus: Először amikor a Szovjetunió Kommunista Póri ja küldöttségét, másodszor, amikor a hós vietnami nép képviselőjét köszöntötte. Harmadszor pedig, amikor Kádár elvtárs befejezte a Központi Bizottság beszámolójának ismertetését.
Mlndháromsz.or forró, elvtársias tapsvihar zúgott tartósan végig a n a g y t e r m e n . . .
A TADBAN EGY MAGA NYOB FMBFR: Az einök szünetet rendelt el, a terem percek alatt kiürült, csak a karzat
első ho - zú sorában egv magányos ember, s a térdére fektetve elmélyülten javítgatott szorgalmasan valamiféle kéziratot. A magányos férfi — Németh László volt.
S aztan ismét benépesült, a karzat, Kodály Zoltánt, fíylyes Gyulát, Veres Pétert, Darvas Józsefet, Pátzay Pált,
Frdei Ferencet és másokat láttam ott. A szünetben Somogyi
József szobrászművésszel futottam össze. A lépcsőn Jánosty Lajos, kiváló atomfizikusunk vitatkozott valakivel, a büfében kitűnő színművészünket, Keres Emilt fogták körül, s
gratuláltak szép felszólalásához.
A Uar/r.t középrészében a párt legidősebb harcosai hajoltak össze: Szerémi Boriska, Hunya István.
Vas-Witteg
Miklós . . . Vajon a hősi küzdelem milyen szép emlékét elevenítették fel?
AZ ÉRZELMEK REZDÜLÉSE. C,4e* fgv tudom jeli©
mezni a kongresszus légkörének hangulatváltozásait. Figy©
£

3. C. Aguilerq:

gailmakat, * m 1954, évi genfi
egyezmények durva megsértésével tovább szélesítik agresszív
háborújukat
Vietnamban.
A jelenleg kialakult helyzet megköveteli,
hogy az
ectez világ anti imperialista
erői egységbe tömörüljenek
te még nagyobb erővel har- 3ean Kill:
coljanak az
imperializmus,
különösen az amerikai I m p e rializmus ellen. Valamennyi
kommunista te munkáspártJean Klll, » Luxemburgi
nak még keményebb te még
következetesebb
álláspontot Kommunista Párt Központi
to'kell elfoglalnia az amerikai Bizottságának titkára
imperialistákkal
ízemben. mácsolta a luxemburgi kommunisták forró testvéri fid
vözletét
Luxemburg területre
é«
népességre nézve kicsi,
te
erősen iparosított
ország
munkásosztálya fejlett
A
parlamentben ötvenhat mandátumból 5 a miénk — folytatta. — Rendkívül aggaszt
bennünket, hogy a
bonni
ram megsegítése olyan eivi
kérdés, amellyel haladékta- D, Molomzsamc;
lanul foglalkozniuk kell a
világ kommunista pártjainak
te forradalmi mozgalmainak.
Ezután a kubai forradalom
Demcsigijn
Molomzsamc,
eredményeiről
szólt
ezzel
kapcsolatban
hangsúlyozta, a Mongol Népi
Forradalmi
a
latin-amerikai
tömegek Párt Politikai Bizottságának
felismerték az imperialista- tagja, a Központi Bizottság
ellenes harc szükségességét titkára
beszámolt
arról,
te forradalmi tevékenységet hogv a mongol nép az idén
fejtenek kí a reakció heves júniusban tartott XV. pártoffenzívájával szemben.
kongresszus
határozatainak
megvalósításán
munkálkodik, » ez a
tevékenysége
összekapcsolódik a mongol
népgazdaság negyedik ötéves
tervének teljesítésével.
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Fronciszek Waniolka:

működésünk további elmélyítéséért. Bizonyítja ezt
az
1%6—1970-es évekre megkötött új kereskedelmi megállapodás, amely mintegy 64
százalékos
forgalomnövekedést irányoz elő. A nemzetközi helyzet Időszerű kérdéseit elemezve
rámutatott

Dávid

fenntartása

szövetségi
köztársaságban
újjáéled a német militarizmus.
Ezért tartjuk oly Jelentősiek azokat a
nemzetkőzi
rroblémákat, melyektől
a
háború
és béke
kérdése
"ügg.
Feltétel nélkül csatlakozunk ahhoz a
javaslathoz,
amely a kommunista
és
munkáspártok új nemzetközi konferenciájának
összeJ
hívását célozza.

Időszerű a közös

Az együttműködés
további elmélyítéséért
Frsrtciszek
Waniolka,
a
Lengyel Egyesült
Munkáspárt Politikai Bizottságának
tagja üdvözölte pártunk IX.
kongresszusát te a hagyományos lengyel—magyar barátságról szólt, majd így folytatta: — Országaink határozottan sfkraszállnak együtt-

sgondárlsaft a vietnami nép
felszabadító harcával, megadják te a jövőben is meg
fogják adni neki a sz.üksóges
politikai te anyagi segítseget. Segítségünk eredményességét sajnos, gyengíti az a
tény, hogy a szocialista tábor nem egységesen cselekszik: a Kínai
Kommunista
Párt vezetőinek
hibájából
nem sikerült koordinálni a
szocialista
országok
tevékenységét Vietnam védelmében.

Az európai béke

A reakció offenzívájával
szemben

KONGRESSZUSI
JEGYZETEK

tovább

Pak Szem Csol, a Koreai
Munkapárt Polikai Bizottságának
tagja
tolmácsolta
pártja testvéri üdvözletét, és
örömének adott
kl fejeztet,
hogy a magyar nép egyre n ©
gyobb sikerekei, ér el a szocializmus építésében. Ezután
a nemzetközi helyzetről szólva hangsúlyozta, hogy az imperialisták,
elsősorban
mz
amerikaiak, agresszív cselekedetei az utóbbi
időben
mind nyíltabbá válnak. Az
amerikai imperialisták
fellépnek a szocialista országok
ellen, igyekeznek elnyom/ni
a nemzeti felszabadító mo®-

őrizték. Jól
Ismerjük
ta
önök szabadsághősét,
Kossuth I.ajost, s Petőfi Sándor
lángoló költeményeivel a mi
szabadságharcosainkat ls lelkesítették.
— Nehéz helyzetben levő,
Julío Camache Aguilena. a
megszállt országhan dolgozó,
Kommunista
Párt
kis párt vagyunk.
Nagyon Kubai
fontos számunkra a szocia- Központi Bizottságának taglista népek rokonszenve, ar- ja pártja nevében üdvözölte
ra törekszünk, hogv mind- * kongresszust majd szólt
egy) HkVei mef«*.zzük test- az Egyesült Államok vietnami agressziójáról. Annak a
véri kapcsolatainkat.
meggyőződésének adott hang o t hogy a kubai nép bizonyos abban: a vietnami harcosok kiütik hazájuk földjéről te légiteréből * gyűlölt
betolakodókat.. Hangsúlyozta,
Kuba úgy véül, hogy Vlet-

Az amerikaia
vietnami
agressziója a világbékét
fenyegeti
Dr. Vladimír Bakarics, a
Jugoszláv
Kommunisták
Szövetsége Központi Bizottsága Elnökségének tagja, a
Horvát Kommunisták
Szövetsége Központi Bizottságának elnöke, a Jugoszlávia és
hazánk közötti együttműködés fejlődéséről beszélt
Vietnam népének harcáról
szólva k.ijelentette:
Mí is úgy véljük, hogv az
amerikaiak vietnami agreszazíója s a Délkelet-Ázsiában

Határozott antiimperialista
politikát

arra a világbékét fenrege+Ő
veszélyre, amelyet az amerikai imperialisták szélesedő
vietnami agressziója jelent.
Egyre világosabbá válik —
mondotta —, hogy a vietnami konfliktus megoldásának
egyetlen útja a genfi egyezményekhez való visszatérés,
a Vietnami
Derrvokratik1 is
Köztársaság te a Dél-vietnamd Nemzeti
Felszabadítást
Front jogon
követeléseinek
elismerése. A szocialista országok
teljes
mértékben

tanácskozás

A
nemzetközi
helyzetet
elemezve hangsúlyozta:
— A mongol nép, a sz©
cíalista országok népelvei és
az egész haladó emberiséggel együtt, elítéli az Egy©
sült Államok vietnami
agresszióját
— Pártunk szerint a kialakult
helyzetben
mind
szükségesebbé válik, hogy a
világ kommunista és munkáspártjai újabb
tanácskozásra üljenek össze.

Bowman;

Anglia és az európai biztonság
Dávid
Bowman,
NagyBritannia Kommunista Pártja Központi Bizottsága végrehajtó bizottságának tagja
pártjának meleg,
testvéri
üdvözletét tolmácsolta, majd

elmondta, hogy
Angliába*
az európai biztonság problémája
egyre
fontosabb,
egyre élesebb pölitikai kérdés.

lem, derültség, majd — amikor a vietnami küldött beszél — 72 éves, de olyan derűs, fiatalos, mozgékony, ma is mind©
szihte tapintható felháborodás az imperializmus ellen, majd nütt az első. A Csongrád megyei küldöttség legfiatalabbja
ismét figyelem a beszámolóban érintett témák iránt. A nő- Hingl József algyői olajmérnök viszont csak 28 éves. De a
delegátusok általános helyeslése hullámzik át a termen, kommunista mozgalom szempontjából mindketten fiatalok)
amikor a bestámoló azt a javaslatot említi, miszerint a jö- mert a forradalmi eszmében, a kommunizmusban hisznek*
vőben az egy gyerekes magányos férfi is kaphasson családi- mert a kommunizmus a fiatalság, a jövő!
pótlékot. Aztán felfakad a derűs-rosszallás, amikor Kádár
A kongresszusi teremben majdnem egymás mellett is
elvtárs — bizonyos személyeknek címezve — azt fejtegeti, ülnek. Az egyik: a múlt és a jelen. A másik: a jelen és a
hogy sokan „nem bírják" még a kritikát, s valahogy így fo- jövő!
galmaz: „Még mindig elég sok olyan elvtársunk van, aki a
kritikát megköszöni ugyan —, de nem felejti el... "
E G T É D Ü L A L L Ö D E D I K A C ' I Ö . „öcsém
— mondja VeSzinte érezni a kongresszusi teremben azt a szellemi- res Péter — nekem már ez a nchány lépcső is sok". S nyomtársadalmi pezsgést, az alkotó gondolatok nagy gazdagságát, ban vita is kerekedik: a „kínai vonalról", aztán a realista
ami pártunk munkájának eredménye. Hiszen ezekben a na- művészetről, s más kérdésekről. „Mert igaz, a külsőm ilyen
pokban itt szinte „sűrítve" lehet érzékelni, hogy a pártnak konzervatív
— hogy úgy mondjam:
anakronisztikus
—
a társadalmi-gazdasági-kulturális élet minden problémájá- jegyzi meg a kitűnő író, egyszerű, csizmás öltözetére célozva,
nak megoldására határozott elképzelése van, ami a magyar — de a gondolkodásom
nem ilyen maradi. A
korszerűségtársadalom gond.iainak-problémáinak alapos ismeretéről ta- ről vallott nczeteimet a publicisztikában
nem- is rejtem véka alá. „Aztán előkerült egy könyv s már írja is a dedikációt:
núskodik.
..Párkányi Istvánnak, az MSZMP IX. kongresszusán.
Veres
LÉPTEN-NYOMON ISMERŐSÖK. Az ország vezető Péter."
tisztség viselőinek is találkozója ez. A karzaton velünk
Mert a kommunisták kongresszusóra a párt meghívott
szemben a hazaérkezett magyar diplomaták ülnek. A földszinten helyezkednek el a szavazati jogú küldöttek. De a szü- néhányat azok közül a pártonkívüli barátaink közül ls, akik
netben, a folyosókon felbomlik a rend. I^pten-nvomon is- a Hazafias Népfrontban tevékenykednek a kommunistákkal
merősök ölelik meg egymást. S nem számít, hogy az egyik együtt a nép ügyéért, a szocialista Magyarországért...
tábornoki nadrágot visel, a másik csak egyszerű pantallót.
H U M O R E S D E R Ü . Ez sem hiányzik erről a kongreszMa jtt, holnap talán ott kell szolgálni a nép ügyét. A mozgalom talán még a rokoni sz.álaknál is erősebben fűz össze szusról. A szünetben szóba kerülnék azok a gondolatok,
bennünket. Pártisknlai kapcsolatok, régi közös mozgalmi amelyeket kádár elvtárs a szocialista hazafiságról kifejötödikes
kisfiam
emlékek kapnak erőre egy-egy ilyen ritka találkozáson. Saj- lett „Tudja mit irt iskolai dolgozatában
nos, sokszor a név már kikopott az emlekezetből. csak a arról, hogy kit tart igaz hazafinak? — meséli egyik ismert
mosolygós szem, s az arc ismerős, noha erre az arcra a leg- magasrangú állami vezetőnk — Mészöly Kálmánt! S a maga módján igaza van, hiszen azt hallja Szepesitőt
egy-egy
utóbbi találkozó óta újabb vonásokat vésett az. élet.
válogatott meccsről: „Vigyed Kálmán, mutasd meg mit tud
De a szemek derűsen, fiatalosan csillognak . . .
az a magyar
szív..."
Aztán a tanácskozás egy rövid időszakában a Csongrád
HÁROM NEMZEDÉK: Igen, a pártnak legalább három
generációja találkozik itt. De lehet, hogy még több is. Attól megyeiek kerültek előtérbe. Akkor éppen Apró Antal elvtára
függ. mi szerint csoportosítjuk a küldötteket. Veteránonként elnökölt, akiről köztudott, hogy megyénkbe!!, megadta a szót
— a múlt rendszer nehéz, harcainak emlékeivel? Derékhad- a fábiáni tsz-elnöknek, s bejelentette, hogy szólásra követként — akik a veteránokkal együtt a felszabadulástól kez- kezik a debreceni egyelem rektora — aki viszont vásárhedődően „végigcsinálták" a forradalmat? A legifjabb nemze- lyi származású. Előtte Németh Károly elvtárs, a budapesti
pártbizottság első titkára beszélt. Ö is hosszú ideig megyénk
dékként — akik a mozgalom jövőjét alkotják?
pártbizottságának első titkára v o l t . . . Ezért kicsit megyénk'
A nemzedékek nemes fémként őtvöződnek a pártban. b e l i . . .
Nem is a kor a lényeges. Idős Komócsin Mihály elvtárs már
E r r e az i d ő s z a k r a

„Ez a kongresszus

Teres Péter és Z. Nagy

Ferenc a kongresszusra

a m i

kongresszusunk."

ÉS EREDMÉNYEI. A gondok is őszintén
hangot kaptak minden felszólalásban, de markánsan mégis
az eredmények domináltak. A százhalombattai
igazgató
mondotta el, hogy a legutóbbi kongresszus idején még kukoricái szedtek ott, ahol ma hatalmas kőolajipari kombinát
áll. Akkor a beruházás a 180 milliót sem érte még el, most
meghaladjR a kétmilliárdot, s végső befejezésként 8 milliárdot használnak majd fel. A szocialista dinamizmus nagyszerű alkotására! S a kazincbarcikai tanácselnök? Alig ötezer lakosú három kis község helyén, alig egy évtized múltán .80 ezres város emelkedett. És mintha a szocializmus
„korát" jellemezné e város állagéletkora is: a 29 esztendő!
Nem dicsekvés — de jogos büszkeség. Nem légvárak
építése — hanem megalapozott előrelátás a jövőt illetően.
A nagymúltú magyar kommunista mozgalom IX. kongreszszusan erezni a t ö r t é n e l m e t . . .
RACZ LAJOS
A MUNKA

(MTI Votn — P»pp f e t t á

mondta megyénk egyik delegátusai

tényleg

Koszigin Párizsban

Szovlet—magyar barátsági gyűlés Budapesten
(Folytatás az 1. oldalról.)
lista országgal való testvériséget választják.
A kommunista és muntricr.irt/,1, L-ártfíBaifiinni. »„
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sanak feltetelei is. A Magvar Szocialista Munkáspárt
híve
nagy —
tanácskozás
),„•» a* no^v
"
" eszméjének. nem a tanácskozásért önmagáért, hanem azért,
ho©' erősödjön, szélesedjen
egységünk.
összefogásunk.
Akcióegységet
kívánunk
el-,
. . .
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az Albán Munkapárttal is.
De ha az ö vezetőik ez elől
ma mindenképpen elzárkóznak. a nemzetközi munkásmozgalom emiatt nem rekedhet meg. s egy szélesebb
tanácskozással sem
várhatunk az idők végezetéig.
A magyar kommunisták mindig is megtisztelő internaüionalista kötelességüknek és
joguknak
tartották.
ho©
Pártunk szerény lehetőségeihez mérten kivegye részét a
kommunista
nemzetközi
mozgalom előtt álló feladatok megoldásából.
•
- - k
ben
mondott
köszönetet
Brezsnyev
elvtársnak,
a
szovjet
pártküldöttségnek.
hogv
ellőttek
kongresszusunkra. Arra kérte őket,
mondiák el odahaza, hogy a
magvar kommunisták, dol-

S l "
megsegítésben álfalában
közös "ellenségünk,
—
—
tod
az imperializmus
elleni harcban. Semmiféle kiátkozásra
nincs szükség; mi tanácskozni és az imperializmus
ellen)
h«rrh»n
„coWilol
akarunk minden forradalmi
párttal, minden haladó erő-

^

vei, í © természetesen a Kinai Kommunista Párttal és
LEONYID

BREZSNVFV:

állni a szocializmus és a haladás előretörésének, arcátlanul
beavatkoznak a népek belügyeibe.
Az egész
emberiség jogos haragjával
találkozik az Egvesült
Államok
imperializmusának
agresszív rablóháború.ia
a
hős vietnami nép ellen.
Az imperializmus és a
reakció kísérletei arra késztetnek
bennünket.
hogy
megőrizzük nagyfokú éberEgünket és résen legyünk,
A
szocializmus
történelmi
vívmányait védi a
Varsói
Szerződés, a szocialista orszagok győzhetetlen katonai
eie
-ie. Kommunista pártunk
és a szov,et
kormány - az
e2GSZ
szovjet nep helyeslésevel
es
tamogatasaval
—
k í m e h ere lét
: ' hogy bizositsa a szovjet nep b zto
nsagat. bekes
munkaját,
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együtt a Szo^etunfó
önöket, Elvtársaim:
a
Szovjetuniónak
megbízható
Kommunista
Pártjával,
eszközei vannak ahhoz, hogy
a lZ
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harcias
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cializmus
es
a
Erről
imperialista
kör ket.
m S
" ^ÖZedelmeS utján.
ne feledkezzenek
meg a
Komócsin
Zoltán
háborús kalandok kedvelői!
í a p s s s I f f g a d 0 t í , S J* V «
önök. elvtársaim, tudják,
hosszan tartó, lelkes ünnep- h o g v m , l y e n n „3 g. „y „ m-u„n. A
-íi
kat
Brezsnyev folytatnak
napjainkban a
lég
közben
L. j
lépett a rrtikrofonhoz
nemzetköziség nemes elveihez hú testvéri kommunista
pártok, h o ©
e©ségfrontba
kovácsolják a
szocializmus
és a haladás erőit az imperialista agresszió ellen. Az
egvség és az összefogás megsokszorozza erőinket, míg az
e © s é g hiánya, a
szakadás
— gyengíti: ezt az egvszeországaink rú igazságot mindenki megPártjaink,
munkássága és parasztsága érti.
a kommunizmus
építésére
Brezsnyev elvtárs
beszéösszpontosítja erőit. Nincs a dét * megbonthatatlan szovvilágon kötelék, amely szo- let—magyar barátság éltetérosabban fűzné egybe a né- sevel fei°zte be
peket, mint ez a közös nagv
A gyűlés résztvevői lelkes
cél, mint kommunista esz- tapssal fogadták az SZKP
ményeink.
Központi Bizottsága főtitkáEzután Brezsnyev beszélt rának szavalt. L. I. Brezsa
kommunizmus
további nvev a © ü l é s végén egy, az
építésének mindazon céljai- űrben még ma is keringő
ról, amelyeket
kidolgoztak szputnyik modelljét, továbés gyakorlatilag végrehaita- bá egy rádiót és a szormonak. és megjegyezte:
Né- vói gyárban készülő
szárpünk, Lenin eszméitől lel- nyashajó kicsinyített mását
kesítve biztos léptekkel ha- nyújtotta át ajándékul a
lad a kommunizmus 1 ny- Beloiannisz gyár
dolgozóilő magaslatai felé és nincs nak. A házigazdák
szintén
a földön hatalom, amely le- emléktárgyakkal kedveskedtéríthetné erről nz útról!
tek a szovjet delegációnak,
Ezután nemzetközi kérdé- A forró hangulatú gyűlés az
sekről szólott.
Internacionálé
hangjaival
nemzetközi helyzet to- ért véget,
A
vábbra is igen nyugtalanító
Ezután rövid üzemi látoás feszült. Az imperializmus gatás következett, majd isagresszív erői nem nvugsza- mét a tanácsteremben folyegvik, tatódott a vendégek és a
n ák. A világnak hol
hol másik pontján próbál- házigazdák közötti
eszmej a k fegyveres erővel útját csere.
____

Biztos léptekkel haladunk
a kommunizmus felé
Brezsnyev elvtárs mindénekelótt sok millió szovjet
munkás, szóvjet kommunista és egész
népük forró,
testvéri üdvözletét
tolmácsotta az egész magyar népnek! Mint mondotta: a szovjet emberek a legnagyobb
értéknek tartják barátságukat a magyar néppel és a
többi szocialista ország népeivel.
Majd így folytatta:
A marxizmus—leninizmus
arra tanít bennünket, hogy
a munkásosztályé a vezető
szerep abban a
harcban,
amelv az elnyomás és a kizsákmányolás minden formájának
megszüntetéséért,
ni szocializmus és a kommunizmus megteremtéséért folyik. A proletariátus vezeti
* jobb jövőért harcra a parasztságot és a többi dolgozó rétegeket.
_
A forradalom
gvőzélme
után
a
munkásosztályra
nagv felelősség hárul a tarsadalom állami irányításaért. A szocializmus
országainak munkásosztálva nem
azonos a régi
elnyomott
proletariátussal. Országának
gondos gazdája, aki híven
őrzi és megsokszorozza annak javait.
Országainkban
egyre inkább elmosódnak a
határok a munkások és
a
műszaki értelmiség
között,
megváltozik a
munkásság
arculata. A szocialista rendszer lehetővé
teszi összes
képességeik kibontakoztatását. Ez a szocializmus életrendjének egyik forrása.
Ezután a nők társadalmi
helyzetéről beszélt. A történelem során a szocialista országok sok millió asszonya
először nyert teljes jogot a
tanulásra és
a magasabbfokú szakképzettség elnyerésére. s a férfiakkal egy-

D román pártküldőttsén
Dunaújvárosban és Besnyon

Megkezdődtek
0

Pirias (TASZSZ. MTT)
Csütörtökön délelőtt, magyar idő szerint 10 óra S6 perckor Koszigin szovjet kormányfő kilencnapos hivatalos látogatásra a francia fővárosba érkezett. A repülőgépből
kilépő Koszigint — aki Kirillln miniszterelnök-helyettes. Gromiko külügyminiszter és több más hivatalos síémélyiség kíséretében érkezett. Párizsba — de Gaulle köztár asági elnök,
Pompidou miniszterelnök és más francia vezető államférfiak'
fogadták. Amikor Koszigin repülőgépe leszállt az Orly-i repülőtérre, 101 ágyúlövés dördült el tiszteletére.

A szovjet nép ragyogó részt vállalt
a közös győzelemből
biztonságnak
t>e Gaulle elnök üdvöz- nemzetközi
lő beszédében hangsúlyozta megszilárdítása érdekében.
— Az Európában és a via szovjet kormányfő franvégbeciaországi
látogatásának lág más részeiben
menő
fejlemények
egvre
nagy
jelentőségét.
arról,
— A francia nép nem fe- jobban meggyőznek
lejtette
el — mondotta —, mennyire hasznos és eredszovjet—francia
h o © az orosz nép és had- ményes a
sereg milyen ragyogó
részt közeledés, amely igpn kedhatást
gyakorol
a
vállalt a közös
győzelemből vező
fejlődésre.
és ma is jól tudia, hogy az nemzetközi
önök országa milyen rend- Ugyanakkor
ez a közeledés
kívüli erőfeszítést fejt
ki
anyagi és emberi erőforrásaink békés
felhasználásáért.
— Az önök jelenléte kiemelkedő módon jelzi azt
az örvendetes együttműködést, amely államaink között
kialakulóban van
a
két nép javára, s ugyan0 Bonn (MTI)
akkor a világ egyensúlyáCsütörtökön reggel Lübke
nak, haladásának és békéjének érdekében. Ezért
kö- nyugatnémet köztársasági elszönti önt, elnök úr,
ma nök írasban közölte Erhard
Franciaország teljes szívből kancellárral, ho©' elfogadta
szerdán benyújtott lemondá— mondotta de Gaulle.
sát.
Ezt követően a nyugatnéÚj fejezet a
met képviselőház, a Bundestag kancellárrá
választotta
szovjet—francia
Kurt Oeorg Kiesingert, A
kapcsol a tok ba n
496 szavazati
joggal
bíró
képviselő közül 473 adta le
Válaszbeszédében
Koszi- szavazatát. Kiesingerre 340gin emlékeztetett de Gaulle en, ellene 109-en szavaztak,
francia elnöknek az
idén 23 képviselő tartózkodott a
nyáron
a
Szovjetunióban szavazástól,
e©
szavazás
tett látogatására, amelynek pedig érvénytelen volt.
eredményeként
új
fejezet
A választási eredmények
kezdődött a két ország kap- kihirdetése után
Kiesinger
csolatai
történetében.
Lübke köztársasági elnökhöz
Országaink — folytatta — haittatott. h o © átvegye tőle
nemzeti érdekeiktől vezérel- a kancellári kinevezést. Kieesküt
ve az együttműködésnek kö- singer a kancellári
zös. de ugyanakkor mind- délben fél e © k o r tette le.
egyikünk számára
önálló
Mint már közöltük, az új
útján haladnak előre a szovkormánynak
jet és a francia nép biz- nyugatnémet
tonságának, az európai és a tizenkilenc tagja van. Közü-

Bz ENSZ-határozat megtiltja
az erővel való fenyegetőzést
A közgyűlés
elfogadta
a
Csehszlovákia
kezdeményeste
javaslatot
ll Thantot
felkérte a Biztonsági
Tanács
0

New York (MTI, AFP)

A kongreszuson részt vevő
román
pártküldöttség
két tagja: Ilié Verdet, a delegáció vezetője, a Román
Kommunista Párt
KB állandó elnökségének tagja, a
Minisztertanács elnökhelyettese és Aurél Dúca, a KB
tag.ia. Kolos tartomány első titkára
Sándor
József,
az MSZMP Központi
Bizottságának osztályvezetője,
a KB tagia. valamint Vince
József.
hazánk
bukaresti
nagykövete és dr. Tapolczai
Jenő. a városi
tanács vb
formán vesz részt a politi- i elnöke, a KB póttagja, kongkai és társadalmi életben.
I resszusi küldött
társaságá-

ban csütörtökön Dunaújvárosba látogatott,
A vendégek megtekintet,ték a várost, maid a Dunai
Vasműben a
hideghengerművet keresték fel.
A vendégek délben Dunaújvárosból Besnyőre indultak. ahol
találkoztak
az
országos hírű Sallai Termelöszövetkezet vezetőivel és
tagjaival.

Randevű

Chicago
Rusk amerikai külügyminiszter egv sajtóértekezleten
kijelentette: ..Semmiféle alapunk nincs annak feltételezésére. hogy a karácsonyi és
újéin fegvverszíinetek béketár© r a!ások kezdetét jelenthetik".
Dar es Salaam
Portugál csapatok hatolta*
be Mozambiqueból
Tanzánia területére és útakat aknáztak alá: négy tanzániai
— köztük e © tízévés iskolásgyerek — meghalt, 'öten
megsebesültek.
Tanzánia
ENSZ-küldöttségét. már tájékoztatták a portugál provokációról.
Beirut
Abdallah el Jafi libanoni
miniszlerelnök
csütörtökön
esle felkereste Charles Helou
köztársasági elnököt.
s a
saját és kormánya nevében
benyújtotta lemondását.

Enugu
A nigériai szövetségi kormány ellen csütörtökön kétezer diák tüntetett a keleti
tartomány székhelyén. Enuguben. Az e©-etemisták szidalmazták Gowont. a szövet
régi katonai kormány vezelőjét,
kon föderáció-el lene®
jelszavakat hangoztattak, és
azt kiáltozták, hogy KeletNigériát a többi tartomárgv
..már gyakorlatilag kiűzte az
államszövetségből".
Djakarta
Csütörtökön járt le a határidő, amelvet egy különleges indonéz
vizsgálóbizottság megszabott a kommunista elméleti irodalom beszolgáltatására. A határidő lejártával nagyszámú katonai
és rendőri alakulatok példátlan méretű razziát rendeztek
a djakartai
külvárosokban.
A házról házra járó egységek
egész fővárosi
kerületekét
zártak le tevékenységük biztosítása érdekében.

iger-en

Wilson-Srnitli titkos találkozó
9 SallSbUry (MTI)
A nyugati hírügynökségek
csütörtök
reggel
gyorshírben jelentették, hogy Salisburyből — ismeretlen célpont felé — elindult a királyi légierő egy gépe. fedélzetén Smith miniszterelnökkel. Humphrey Gibbs kormányzóval.
valamint
Sir
Morrice James-szel. az angol kormány
különmegbízottjával, aki
valószínűleg
a szerda délelőtti megbeszélésen vette rá a rhodesiai
miniszterelnököt, hogy
vegyen részt a találkozón. Wilson brit miniszterelnökkel,
tervtan (MTI)
Wilson miniszterelnök csütörtökön a kora esti órákban katonai különgépen elrepült Londonból, h o © egy

megnem nevezett helyen találkozzék Ian Smith-szel, a
rhodesiai
fehértelepes
rezsim vezérével. Ütjára elkísérte Bowden nemzetközösségügvi
miniszter és Sir
Elwyn Jones főállamügyész.
A Casablancában udvariassági látogatáson volt Tiger hadihajót még szerdán
éjjel titkos paranccsal elindították Gibraltár felé. miközben Ian Smith a brit katonai repülőgépen
ugyancsak a hadikikötő irányában
haladt, amelynek partjainál
a Tiger hadihajón zajlik le
Wilson és a „felségáruló''
Smtth találkozója.
Wilson 1öbh mint egy év
utan találkozik ismét a lázadó rhodesiai kormány fejével.

tárgyalások
nem irányul semmiféle
más
ország
ellen.
A beszédek
elhangzása
után a zenekar a szovjet ét
a francia
állami .himnuszt
játszotta, Koszigin
és de
Gaulle ellépett a felsorakozott
díszalakulat
arcéle
előttKoszi gin ezután a repülőlérről de Gaulle kíséretében
párizsi szállására
hajtatott.
Alekszej Koszigin. a Szovjetunió Minisztertanácsának
elnöke csütörtökön, Párizsba történt megérkezése után
megkoszorúzta az
ismeretlen katona sírját.
De Gaulle elnök ezután ax
F.lysée-palotában
ebédet
adott Alekszej Koszigin
tiszteletére.
i
Ebéd után az
Elysée-palotában — de Gaulle elnök
párizsi
rezidenciáján
—
megkezdődtek
a
szovjetfrancia
tárgyalások.

flz új bonni kormány
letette az esküt

A közgyűlés szerdai plenáris ülésén
98
szavazattal
Anglia és Portugália ellenszavazatával elfogadta Csehszlovákia és 21 más állam
közös
határozattervezetét,
amely megtiltja az erővel
való fenyegetőzést és az erőszak alkalmazását a nemzetközi kapcsolatokban és kö-

n 7

a szovtel—frtittcia

vetéli a népek önrendelkezési joganak szigorú tisztelet
ben+artását,
A Biztonsági Tanács tagjai szerdán délután
újabb
zárt ülést tartották, hogv
megszövegezzék azt a felhívást, amelyet azután Pedro
Berro uruguayi delegátus, a
tanács december havi elnöke
nyújt át U Thant-nak, felkérve őt vállalja újabb öt
évre a főtitkári megbízatást.
ENSE-körökben szinte teljesen biztosra veszik, h o © a
főtitkár eleget tesz s kérésnek
— jelenti az AFP.

lük hét a K ercezté) ydemoferata Unióhoz, három a bajorországi
Keresrtényszociá.
lis Unióhoz, kilenc pedig a
Német
Szociáldemokrata
Párthoz tartozik.
Csütörtökön délután
három órakor Lübke köztársasági elnök
átadta az új
nyugatnémet kormány tagjainak rövid beszéd kíséretében a kinevezési okmányt
Délután n é © órakor a 19 új
miniszter letette a hivatali
esküt
a
Bundestagban
Gerstenmaier elnök kezébe.
Ezután
Gerstenmaier
búcsúztatta a régi kormánynak
azokat a tagjait, akik
nem
kerültek be az új kabinetbe. elsősorban Erhard kancellárt.

Tito Temesvárra
érkezett
0 Bukarest (MTI)
Csütörtökön délelőtt vonaton Temesvárra érkezett Joszip Broz Tito. a .TKSZ és
a Jugoszláv Szövetségi Szocialista Köztársaság elnöke*
aki Nieolae
Ceausescunak*
az RKP főtitkárának meghívására háromnapos nem hivatalos látogatást tesz Romániában. Tito elnök kíséretében van: Mijalko Todorovics. a .TKSZ KB Végrehajtó Bizottságának titkára,
Marko Nikezies.
külügyminiszter és
Kiro Gligorov
pénzügyminiszter.
A vendégeket
Temesvár
pályaudvarán
Nlcolae
Ceausescu
mellett
Ion
Gheorghe Maurer, a minisztertanács elnöke, Paul
Nieulescu-Mlzll, az RKP KB
titkára és Iosif Bane, a ml-:
nisztertanács elnökhelyettese
fogadta.
A jugoszláv és román ve-:
zetők megbeszélésedre
Temesvár
környékén
kerül

Összehívták
az ürah Liga védelmi tanácsát
Husszein

király

0 Kairó (MTI)
Ali Amer
tábornok,
az
egyesített arab parancsnokság főparancsnoka miután
megbízottai három napon át
tanulmányozták a helyzetet
Jordániában és megbeszélést folytattak az ammani
kormánnyal, kérte az Arab
Liga
védelmi
tanácsának
összehívását. E kérés alapján Hasszuna. az Arab Liga
főtitkára összehívta a védelmi tanácsot a jövő hét szerdájára Kairóba.
Meghívták
az ülésre Ahmed Szukeirit.
a Palesztinai Felszabadítás:
Szervezet elnökét is.
9 Amman (MTI)
Husszein jordániai király
csütörtökön beszedet
mondott a nemzetgyűlés üléssza-

Irőnhesséde
kának megnyitásán.
Huszszein támadta a Palesztinai
Felszabadítási Szervezet tevékenységét, s azt állította*
hogy Jordánia a DFSZ felforgató tevékenységének
a
céltáblája lett.
Az uralkodó
beszédének
elhangzásával körülbelül é ©
időben Damaszkuszból olyan
jelentések
érkeztek,
amelyek szerint jordániai katonák tüzet nyitottak a Szíriai
Arab Köztársaság területén
menedéket kereső jordániai
állampolgárokra.
A jordániai katonai szóvivő azt állította, hogy Szíriából fegyveres
személyek
haioltak
be
Jordániába:
eközben tüzet nyitottak rájuk és megsebesítették őket.
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'Elmaradt vallomás

A M Á V Hazánk munkáskórusának
hangversenye
Az
orsiágos
minősítési
versen) ben arany
fokozatot
nyert férfikarával és
az
ezüst diplomával
kitüntetett
vegyeskarral adott hnngversenvt szerda este a szegedi
MAV Hnzánk munkáskórusa
a vasutas művelődési otthonban. Az együttes
Erdős
János
vezénvietével
régi
repertoárdnrabiait és
új
számait mutatta be a termet
zsúfolásig
megtöltő
hallgatóságnak.
Preklaszszikus — Pitoni.
Friderici
—, klasszikus — Haydn —.
romantikus
—
Schubert.
Schumann.
Brahms,
Smetana, Lis-t, Verdi — mesterek
és
századunk
kiemelkedő
magvar
komponistáinak.
Bartók Bélának. Kodály Zoltánnak és Bárdos
Laiosnak
e g y - e g v m ű v é t szólaltatták
meg. Igényesen m e g v á l o g a tott, ízlésesen
összeállított
műsorukban népdalesokroktól operarészletekig
széles
skálán adtak ízelítőt tudásukból.
Nagy sikert aratott a koncertre meghívott két vendégművész: Várnagy
Lajos

A l) A * V r T F I.
Bor, fehér rizling és
vürus kadar 25 litertől kapható. Somcgyl u. 8.
Haloszobabutor
é«
Slnger varrógép áladé Igényesnek. —
Kalmány Lajos u.
18.. 1. ajtó.
Tragya eladó.
Bálvány u. 4. Tisza-malomnál;
x
Bclvcgei legelőnyösebben
vásárolhat
értékesíthet
Falus
bélyegkereskedés.
Kelemen u. 4.
»
Gúmbakie,
rozsaújdonságok. fenydk.
«n cm-től. diszraorJék. ribizli, egres,
máina
kaphatok
TulliusB Mihálynál.
Bérkert tt. 18.
x
Politúros
Íróasztal.
Igényesnek
eladó.
Török u. 4/e. I. em
12.
X
Méz: nélkülözhetetlen élelmiszer. Szükségletét szerezze be
a Szegedi
Méhészszövetkezetnél (Szeged. Aranv
János
u. «.) Salát terméaá akáe- és vegvesvlrácmé* állandóan
kanható.
keként
?3 forintért.
x
Fehér boromat
180
literen felült tételben eladásra alánlom 14
hekttáitm.
Erd.: nobrt
János
Bslástva. összesz*k
.ve st.
v
Szoba WC-t keresek
megvételre.
r.lllbm
F»1na' u vt
r
Cserepet újat. vagy
krsználtat kis aa»nnviségben Is veszek
„Rtlrgós- 15 238 jel
igére a Sajtóázba.
x
Négyszemélyes reka
mié í fotellal két
székkel éa négyszemélyes rekamié igénvesr-k eladó. Baka v Nándor u. 91.
Eladók
sürgősen
konyhakredenc,
—
ágyak, székek, asztal. stelázsi. könyvszekrény.
sezlon.
gáztűzhely, matracpárnák. tükör, ágyba sodronyok, márványlapok kis kálvha. hálószobabútor,
konyhabútor. ruha
szekrény 208 forintért. egvaüós keskeny sz"krény.
Kossuth Lajos sgt.
g sz
x
Velőre* 250-es rokkantkocsi eladó. —
Kálvária tér «.. htv
2.
Kifogástalan
fehér
nikkelre kályha eladó. Április 4 úttá
27. sz.. fszt. 1.. út
érdet
x
Garázs kiadó és egv
hordozható
eaerénkálvha etadó. Holló
u. 11 sz. alatt. Érdeklődni délután tél
4-t ól.
*
Zongora, rövid, kereszthüroa.
páncéltőkés
leénvesnek
keleti antik kin fekete asztal, két őszszecsukhaté vaságy,
matraccal, mtpet rátáé eladó. Ctm Hajeé.rzv n Xk.
IS

mm-es

hangos-

ft'm-vetltöt venne a
Szegedi
Radnóti
Miklós Gimnázium.
Terta
gyártmányú
előnvben. Ajánlatot
les-élben
t
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ban, mint hogv Nicolai operájának, a Windsori víg nőknek híres bordalát meg kellett ismételnie A kórusmüvek szólistái Koskóczi
Lajos,
Veszelyi
Gabriella és Kiss
István voltak Zongorán kísért Szönye
Katalin.
I. N.

(hegedű) és Gregor
József
(ének) fellépése.
Várnagy
Itaios magasszínvonalú műsorából. ha lehet valamit
kiemelni, talán Bartók Román táncok
című darabjának előadását írnánk le külön. Gregor József dicséretét
pedig mi sem mutatja job-

Gyászközlemények
Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, ism r isüknzk, kik
felejthetctl' n ZSUZSIK VNK temetésén me: jelentek.
Részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek.
Továbbá köszönetet
mondunk
a kezelő
adjunktusnőnek, a
gyvi mekklinika orvosainak
és
ápolóinak, fáradságos munkájukért. Temkó család. Mátyás tér
is.
Mély fájdalommal
tudatom,
hogv szeretett feleségem,
ÖRDtfÓH j o z s c f n E pópity Mária,
életének 78. évében elhunyt. Te
metése felyó hó 2-án 11 órakor
le«z a Gvevl-t-mctő ravatalozójából. Gyászoló férj, Petöfitelep.
X. SOS.
T. 2835.
Tudatiuk, hogv MIKLÓS PAL
kőfaragó, életének 77. évében elhunyt. Temetése folvó hó 2-án
18 órakor lesz a Gycvi-temetó

Eladó tó állapotban
levő fekete férfi télikabát. ruhák, cipők és eezlon. Ara
u. 2.
Fehér hízott serté
sek. 2008 darab tetőpala eladó. Közép
n. s.
Kisipari hordozható
cserépkályha.
nlkkeles
díszítéssel
tgénvesnek. ..Zastava" típusú gépkoeslho«
csomagtartó
..Crowb"
(japán)
zsebrádió etaló. —
Meetektnthető szom
haton 18 órától. Kaz'nezy u. 14. mfszt
Magasabb
termetre
sötétkék új bunda
és kópeny eladó. —
Zákány u. 5 a. I. X..
délelőtti órákoan.
UJ kétaknás román
kályha eladó. Szél
u. »/«.
ÜJ román
cserépkályha eladó.
Hunyadi tér 15.
Ér
deklódnl szombaton
és vasárnap 8—IX b.
Fejes káposzta má
zsánként ls
kapható.
gyermekágy
matraccal eladó. Tisza Lajos u. 18.
Eladó 180 kg-os hízott sertés. Földműves n- 37Fehér zománcos tűz
hely eladó. Danku
Pista u. 14.
Igényesnek Is megfelelő kétszemélyes
rekamié es Orlonton
táskarádió
ela 16.
pille u. 35Eladó tüzelni
való
szárizék.
Szeged.
Sándor n. 86.
Két kárpitozott csővázas szék kifogás
talán állapotban el
adó. Kárász u. 11..
I emelet l-es ájtó.
Ív-szekrényt, fali polcot.
virágállványt,
asztalt készen kaphat. Harmos asztalos. Szent György
tér 8.
Kisméretű
kombinált szekrény (Jugoszláv). egyszemélyes heverő Igényesnek eladó. Érdeklődni nanonta
délután 8—7
között.
Mérev u. 17.. I. em.
2. vasárnap kivételével.
Egv
háromlángú
gáztűzhely eladó. —
Erd.: szombaton és
vasárnap a házfeli g velőnél. József A.
sgt ta.
4 db modern NDKrotel eladó. Dózsa
Or. u. J.. n . 11.
Egy 158 kg körüli
hízott sertés eladó.
Cibálom

Egv szabályos kritika bizonyára
mindenekelőtt azt
mondaná el erről a
Vasco
Pratolini-regényből
készült
új
olasz—francia
filmről,
hogy jó betekintést ad
az
olasz munkásfiatalok életébe, problémáiba. Aztán nyilván azt, hogy a f i l m alkotói eltértek a h a g y o m á n y o s
filmszerkesztéstől, időben és
térben felbontották a cselekményt, s hogv a két rendező, Luciano Perugia és Nello
Meniconi
erős
érzelmi hatású. intellektuális
hangvételű m ű v e t alkotott.

ti
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Alig használt komplett
fürdőkályha
hengerrel eladó. —
Maiász u 22
96 hasszusos Weltpietster tangóbarmon'ks 1ó
állapotban
eladó. Király. Zákánv n. *3.
Kiadó egy sötét kt
húzhatós ágyneműtartós rekamié. Érdeklődni
rssárnan
kh-étet ével
délután
5-től 1-4g. Odessza.
XTTT ,.C" TV IX.
Marhatrácra,
fehér
hízók eladók. Béketelep. Hosazó
utca 24. sz.
Wartburg kocsi el
adó. Orosháza. Oláh.
i n. 14.
IX elemes vtllamosredtátor Mtőteat eladó. Szeged. Katona «. 1 b. fszt.
Finom szürke divatos férfi
télikabát
magas alakra, zsírosbödön.
fálitükör
eladó. Dózsa S f ó r r y
«. 4 . 1 4 .

ravatalozóiéból. A gyászoló család, Molnár u. IS.
T. 2833.
Köszönetet mondunk a Petőfitelep párlvrzetoségének, a MAHART dolgozóinak, a rokonoknak és Ismerősöknek, kik szeretett balettunk. CSÁKI
MIHALYNÉ lemetésén megjelenlek, részvétükkel és virágaikkal
mélv fáidalmunkat
enyhíteni
igyekeztek. A gyászoló család.
K. 15 .752.
Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, Ismerősöknek. kik
szeretett édesan-ánk. FARKAS
ANTALNÉ lemetésén megjelentek. részvétükkel és virágaikkal
mélv fá'dalmunkat
enyhíteni
Igyekeztek. Köszönetet mondunk
továbbá a Tüdőgondozó orvosainak és ápolóinak odaadó munkájukért. A gyászoló
család,
Vértanúk tere 5/b.
T. 2829.

X berkstr keverék.
2 fehér. 1
fekete
hússertés 208
kgcsak eladók. Rákóczi U. 22.
Kettő db 150 kg-os
bízó eladó. Petőfitcicp. Vadas
Márton u. 43.. volt VII.
utca.
érdeklődni
szombaton 1-491, vasárnap egész nap.
Tóthné.
Eladó
zománcos
kályha,
lisztesláda,
Magvarné. Dugonlca
tér 7. I.
Eladó látkép,
művészi festmény, ágyneműtartó,
karosnad, láda. horganylemez-tetővel. Baiesy-Zslllnszky
u.
28 . m . JÓ a
407-es
Moszkvics
Igényesnek is
eladó. Erd.: szombaton. vasárnap. Hódmezővásárhely. Vivő
u. j.
Kévés hrre
eladó,
nagv
kukoricamorzsolót
megvételre
keresek.
Ábrahám
Pál. Makkosházi u.
18

208 literes vashordó,
kifolyó csappal
és
új petróleum gázlámpa eladó. Osztrovszky u. 24/b.
Fladó rekamié, fotelok.
hármasszekrény.
tv-szekrény.
heverő. Kossuth Laios sgt 32., fszt. bal.
Olcsó egyszemélyes
strandkablnt
vennék, délután 2-től.
Pásztor Endre, ösz
u. 18.
2 db 180 kg-os hízó
eledó. Jizsef Attila
sgt. 81. sz.
Garanciális villanysütő. téli kabátok,
ballonkabátok
és
Str.ger varrógén olcsón eladók. József
Attila sgt 4.
sz..
fszt. S. ajtó.
Festett
kombinált
szoba és
nolttiiros
hálószoba olcsón elr.dé G é m u. T.
Nem elavult
stílű
ebédlő olcsón eladó.
Tároestó u.
25 Tv
u's7»<téd.
x
Eladó egy új férfi
bőrkabát 54 es. tűzhely.
vaskályha,
dunvha. Tompa M.
u.

Kombinált szekrény.
állólámpa,
könyvszekrény. fél háló,
sublót eladó.
Becsel u. 18. Erd.: du.
5 óra után.
Redőnyös (amerikai)
íróasztal, vashordó,
csikóbundaanyag eladó. Btásl krt. ll'A.
llarmónlumot keresek megvételre. Remény u. 34 b.
Ragyogó szép rövid
nyloncsipke
menyasszonyi ruha
eladó. Erd.: Kossuth
T.f- 1os sgt. 77. alatt.
Masszív festett ha
lószobabútor.
sodrcr.vok.
matracok,
madonnakóp.
var
rógép. minden
elfogadható áron sürgősen eladő. Gogol
u. 13.
Kályha, kis samot1ns olcsón eladó. —
Teréz u. 18. Bárányi.
Dunyha, párna, moséleknő eladó.
József Attila sgt. 44—
46.. I. emelet 2.
Fhédlőgs ml túrák,
áey. s-ekrények eladók. Oltványi
u.
4.. felső esengő
Oj elektromos gitáelsdó tokkal ls. —
Marx tér 1-3., H.
emelet 18.
Nyolc darabból álló
politúros
ebédlöbútor. heverő.
cimbalom. minden elfogadható árért eladó. Algyői út 55..
esténként és
vasárnap.
Fehér hízott sertesek 170-198
kg-lg
eladók. Sárkány u.
9.
Modern nanoflx- és
perzsalábbunda príma állapotban
eladó. Béke u. 4.
Külföldi modern estélyi ruhák és everrr.ekruhák.
kötött
dolgok eladók. Béke u. 4.
Egy 208 kg-on felüli
fehér hfzott sertés
elítélő.
Szées! u. 15.
NDK velúr úl szönye". 85x185 keveset
használt.
gyermek
fehér mélvkocsi eladó. Jóslka u. 23..
emelet.

Mindez igaz és
mindez
lényegtelen.
Lényegtelen,
mert
a film
mindezzel
együtt és m i n d e n n e k e l l e n é re
valójában
unalmas.
Egyetlen dolog azonban nagyon izgalmassá
teszi. N e m
az, amit
elmond, h a n e m
amiről önkéntelenül
árulkodik.
A film főhőse egy fiatal
szakmunkás, aki
nemcsak
kiváló szakember.
hanem
kommunista is. büszke, határozott
egyéniség.
Nem
nyomorog, de többre vágyik
annál a viszonylagos jólétnél, amit a kapitalizmustól

í o t i b
Fiatal fetiér angol
húzók eladok. Érd.:
délután 15-től.
Újszeged. Töltés u. 57. Bejárónőt felveszek.
Fehér, Dózsa György
Garázs
építéséhez u. 2.. II. 26.
horganyzott hullám- Kisgyermek
gondolemez. koncert maglakásomon
nó eladó. Dugonics zását
vállalom.
Lenin
krt.
lér 1. Nemes.
63.. mfszt. 3. ajtó.
Tcveszőrbélcsíi zöld Bugái* nevű puli elmúbőrkabát. rézkar- tűnt. Marx tér t.
nisnk eladók. Bai- Jutalmat kap.
esv-Zstltn.ezkv
út Gyermekfelügyeletre
19/21.. I. emelet L
n j ugdíjas
asszonyt
i á / « « « 4 r.
felveszek, reggeli és
esti órákban, dlsznővállalok.
Csinos
értelmiségi perzselést
szám.
munkakörben dolg >- Arvlz u. 12.
fszt.
2.
zo növel megismerkednék
házasság Motorkerékpórok,
céliából 40 évesig. Junak, Izs. BMW.
Berendezett
összPannónia.
komfortos lakásom, Simson.
Danuvla
stb. ég
nyaralóm van. Vá- minden
típusú
kislaszokat
..Jólszitukis-kózép és
ált ötvenes" 15 259 motor.
generál
Javítását
jeligére a Sajtóház- vállaljuk vállalatot,
ba kérek.
x közületek és magánosok részére rövid
41 éves nőtlen mű- határidőre.
szaki tisztviselő füg- tartás napontaNyltva7getlen
hölgynek töi 15.38
Telefon:
fényképes
levelét 14 65. Finommechavárta házasság cél- nikai Vállalat. Szötából. ..Szerény" — ged. Petőfi
Sándor
15 324 jeligére a Sajsgt. 77.
x
tóházba.
llazasság
céljából t eTermelőszövetkezek. társulások árulmegismerkednék 65 nak
értékesítől 7 (Mg józanéletű tését vpécsi
ny tigdíjas
férfivel, s é g - ésá l l agl nyáü,m ö lzcöslödssaját
nyugddam
Pécsi
van. ..Szerénv" 15 356 szakember.
lellgére a Sajtóház- teel sáírtuéssíét hóehze l y e k k ö z rléeba.
működne.
..MegálTársaság hiányában
27 éves nőtlen férfi
kis
beszédhibával,
minden káros szenvedélytől
mentes,
saját házzal rendelkező gazdálkodó ke:
i esi korban hozzáillő leánv ismeretségét házasság r*l1ábél. Csak fényképes
levelekre
válaszolok. ..Tavaszt hoztál a szívembe 97'
kllgére a Hirdetőbe.
Házasság
céljából
keresem olyan leány
ismeretségét
aki komoly élettársra vár. 2 szoba összkomfortos
lekássa'
rendelkezem és ló
fizetéssel.
28-tól
77!
g. kizárólag fényképes le-elekre
és
pentns címre válaszolok.
..Karácsony
°"4" lellgére a Hirdetőbe,

lapodás-

téére Pécs
Htédeíóbp.

15 982

j el-

Sallai ti.

28.

Jó állapotban
levő
F.S7 oltó szaxofon eladó. Érdeklődni:
Hétvezér u. 23.. I..
E B. 2. Vörös Pál
Pé

X

Hálószoba-, ebédlő-,
előszoba- és konyhabútor. gáztűzhely,
női és
férfiruhák,
edények eladók. Vasa ssrentoéter
utca
6,'a 8-12-ie
x
Volkswagen
export
de Lux eladó. Ér
deklódnl:
délelőtt
Rágváritelep (Keeskéatelep). Szabadkai
11. 48
Kétsz-métves
dunvha
eladó.
Wunvadl

tér »1 Ktrálveé
Márkás festmények
(Dinnyés).
halast
csipke.
Szflá zvj-f éle maevar történelem. 1* kötet bőrkötés.
borrézesan.
kármentő.

gyflmöl-

csösládák.
nagy
széntartőiáda eladó.
Április 4. útja
14..
t. s*. altó.
Eladó egv
világos
tiszta háló ágyb tétekkel.
Megtekinthető: esak vasárnan. hona u. 4., udvarban.
Fladó 5 darab
208
kg-os hfzó. Hattyas
sor 14

Nagyállomás

X

Garázs kiadó. Erd.:
Újszeged. Szőreg! u.
5.. délután
16—17
óra közölt.
Fűrészporos
kályhák kóezeo kaphatók. mindenféle lakatosmunkát
vállalunk. Tóthné. Csaba u. 18'a.
Kárpitosmflheiyemet
megnyitottam Szatymazon. Kossuth u.
23. szém alatt. Rekamié. fotelok, székek, sezlonok. ágybetétek
készítését
véUalnm. TÍ1 sezlonok készen kaphatók Káról vl Zoltán,
károtiosmester.
x
Fúsfüstölés megkezdődött.
átvétele
egész nao.
Ütszeged. Rózsa Ferene
S g t . 96.
x

a GYflPIU ES
MÜSZBLSS
TAKARÓ
MELEG.
KÖNNYŰ
ÉS OLCSÓ

M. H. 5006

kap. Szabad e m b e r szeretne lenni.
Ez a fiú feltétlenül azok
közé tartozik tehát, akik a
mai Olaszországban a legjobbak,
a legkiválóbbak.
S
mégis: gondolkodása
valójában tulajdonképpen
feudális. Társadalmi és politikai szempontból
bármenynyire is haladó, k ö v e t k e z e tes, a magánélet
tekintetében végzetesen maradi. Azokat az elavult
eszméket
hordozza és képviseli, a m e lyek olyan jellemzőek,
a
mai Olaszországra. Ez a fiú
például ezeknek a maradi,
feudális e s z m é k n e k a képviseletében terrorizálja a n y ját
és akadályozza
meg,

hogy az asszony felszabadult. emberi életet éljen.
Nálunk egy hasonló h e l y zetű f i a t a l e m b e r sok
tekintetben biztosan hasonló
lenne ehhez az olasz m u n káshoz. De az m i n d e n k é p pen elképzelhetetlen,
hogy
ilyen nevetségesen ósdi, elavult nézeteket
ilyen konok következetességgel képviseljen.
A közgondolkodás
nálunk
messze
modernebb,
haladóbb és ezért emberibb
is.
Azt hiszem, azért, mert nálunk szocializmus van.
Ez ennek a f i l m n e k egyik
legnagvobb tanulsága és érdekességét. izgalmát valójában ez adja.
o. u

A boldog halál angyala
Ügy látszik örök igazság,
hogy a krimi m ű f a j á b a n is
azokból a történetekből l e het igazán izgalmas f i l m e ket csinálni, melyek valóban meglörtént e s e m é n y e k e t
dolgoznak fel,
v a g y legalábbis ilyen históriák szolgáltatják írásukhoz az alapanyagot. Ezek a
„realista
krimik" éppen azáltal, hogy
mindvégig megőriznek
bizonyos életszagot, a valóság
konstellációjának
elérhető
közelségét —
természetesen
másfajta izgalmat keltenek,
és ami értéküket
illetően
még elég
csalhatatlan bizonvságiel: v a l a m i f é l e utóéletük is van a nézőben.
Ilyen elgondolkodtató film
ez a csehszlovák
bűnügvi
történet Is. m e l y arról szól,
hogyan igyekszik a
cseh-

szlovák kémelhárítás egy l e hallgatott n y u g a t n é m e t
titkos utasítás hátterének f e l derítése útján f e l g ö n g v ö l í t e ni azt a 20
é v e rejtélyes
ügyet, ami háborús b ű n ö k e t
és bűnösöket d o k u m e n t u m o k
erejével leplezne le. S e m
az indítás, s e m
a nyitva
hagyott
befejezés
nem
igényli
a
szenzációhajhászást; a bravúros n y o m o z á s
során e l ő b u k k a n ó m e g l e p e tések is — a krimisablonok
jellegzetességeinek kesztyűit
dobva — látszólag kihasználatlanok
maradnak.
A
rendező Stepán Sknlsky
láthatóan
tudja.
hogy
mi
m e n n v i t ér. hogyan kell v e le gazdálkodni. S ezzel már
elég dicséretet is m o n d t u n k
róla.
ÖL L

R Á D I Ó M Ű S O R
PÉNTEK
Kossuth Rádió
4.38 Hírek. 4.32 Halnaltől rtxBelie . . . 5 oo Hírek. 5.30 ResBell
krónika. 5.58 Falurádió. 6.09 Hírek. 6 30 Hírek. 7.00 ReBBeli krónika TI. 7.15 Körzeti időlárás.
7.38 Oi könyvek. 8 08 Hírek. 8.S5
Műsorismertetés.
6.20
Román
művészek operafelvételetből. 4 0"
JiiBoszláv költők
verset. 9.20
Verbunkosok.
magyar
nóták.
'0 88 Hírek
Hazat
lapszemle.
'0.10 MermoBó
az
óvodában.
Óvodások műsora. 10.36 Édes
nvanvelvünk. 10 35 Rebestvén
János felvételeiből. io 59 Lottóeredméntek. 11.00 Iskolarádió,
11.10 Gtei. Részletek T.newe-T.ernei zenés 1át Urából 11.57 Hallsr.1tr.1nk neveimébe! 12.00 Hírek.
T.rvttó. 12.15 Tánczenei
koktél.
12.88 A budapesti
színházak
műsora. 12 ai Zenekart muzsika
14 15 A vásárlók nevében kérem'
14 2fl Kóruspódium. A Rudapestl
Férfikar énekel. 14 28 Róka Móka bábszínháza. 15 (18 Hírek 15.15
Üzenet-*k. 15.55 Falusi délután.
16 57
Hallfíatóípk
fievelmébe!
17 86 Hírt k. 17.15 Blzet-árták.
17 98 Merre vitt az. ót? Nácik —
téoo. Dokumentumműsor.
18 88
D1 zenei úlsái? is 10 Hozzon etrv
dalt Budanesire in.42 Tekercs
Rándor népdalokat énekel. 19.86

Esti krónika. HankéoeJt. IwMMtások a IX. pártkongreaazu-ról.
26 96 Daltbor Brázda
zenekara
látszik. Jan Plerre Ferland énekel. 20.55 Földünkön
az
M9
érik . . . Közben: 22.66 Hírek.
22.26—22.25 Sporthírek. 23.33 SudJ
Farkas P*1 néni zenekara játszik. 24.00 Hírek. 8.16-6.25 Ért
zene.
PetőH Ritáé
4.36—7.53 Azonos a Kosetröi
Rádió műsorával Közben: 6.26—
6.26 Torna. 10 06 oábor Andor
és a könnvű múzsa. I.sm 11 W
Válaszolunk halleatólnknak! 11.16
Mahler: Dal a Földről. 12.1t Ért
ls néeer vayyok . . . Versek.
12.27 T.lsa della Fása és Ceisare
Vallott! énekel. 12.57 Hivatásuk
a víz. Rlnort. 12.12 Nvllvános
tánczenei hnneverseov a stúdíóhöl. A Rtűdló 11 játszik. Dobsa
Sándor és Zsoldos Imre vezetésével. 12.47 ő-fzállástélentós. 14 86
Kettőtől hntíe . . . A Petőfi Rádió
zenés délutánja. I6.00 Hírek.
16.05 Családi
macazln.
16 06
Hnreversepv a stúdióban, té.16
Nént táncok 19.54 .Tó élszakát
Cverekek! 26.66 Ravel: A w e r mek és a varázslat. 21.61 A
búszesztendős UNESCO. Gellért
Fodra téása. 21.16 Könnvű hanffszerszólők. 21.46 Láttuk hallottuk. 22 86 Szimfonikus hanever-

T E L E V Í Z I Ó M Ű S O R
M»rvar televízió
8.26 Tskola-tv. Orosz nyelv.
(Alt. Isk V. őszi.) a 'tarosban
9.06 ÉlőMláe (Alt Isk. V. oszt.)
Madárvédelem 9.20 A Hindukusz. ormán. Lenével film. (Ism.)
16,29 A sekezer tó orszápa. Finn
kisfilm. (Tsm.) 16.45 Telesnorl.
,'Tsm ) 12.35 Orosz nvelv. (Dm 1
14 28 Élö dláe. (Tsm 1 17.39 f u r a
Itthon. Az Operaház külföld!
turnéjáról hazatért balett művészelvel beszélget Demeter Imre
'8.16 Iffrek. 18.15 Fáklvavlvök.
A maGyarorszáel szabadsápmozsralmak dala!: hőse!, em'ékei. 1.
rész; 1641—1868 18.45 Pedspóeueok fóruma. 19.15 Esti
mese.
19.26 Tv-hfradó. Az MSZMP TX
kongresszusáról ielentlük zeon
Bessenv.'l Gvörev szfnházi tée7 ete. rá. 16 Mórtéz
ZstcmondPrt muri Rzinmű 3 felvonásban A Nemzett Színház előadása. felvételről. 04 éven felüliekn e k ' 22.25 T"-hfradó - 2. kiadás.
Az MSZMP IX. koneresszusárói
'eleotíOk.
Jugoszláv televízió
4 46 Iskola-tv 13.56 Iskola-t"
17.55 Hírek. 18.09 Kisfilmek. 18.25
MCsrrismertetés 18.16 Tv-ú1donsácok. 16.45 Fiatalok a képernyőn 19 36 Téli este. Néoi mu-

zs'ka. 19 24 Tó élszakát trverekek! 26 96 Tv-híradó. Hirdetés
28.35 Ankor. Anenl omnlbuszfi'm. 22.65 Tv-hfradó.
Román televízió
17.06 C.vermekműsor 18 66 MiIvep Idők várhatók. 18.23 Közlekedésrrrdéezet u sn
Péntek
esff hr.z.'-l-etés 'OOfl Heti műsnrismertetéc
jn ao
Bemutató
elé. 76.15 Keresztül-katul a naevtd'áshan. 26.35 Híres előadóművészek
"1.86 Zenés oróbakár.
21.3' Hirek.
Használt

hődfnrUú
c t e r e p e l
t á a á r n l u n k
Cím:
Rzeeedi Cseréokálvha K-ítzltő és J a v f ó Ktsz Szeled Goeol u. 9. Telefon:
53-74.
Rz. 149 870.

A CfaONGRAD MEGYEI A L L A T F O R G A L M I
VÁLLALAT
a m e g y e területén december 5—16-ig

Ifüjés/állnl-fVltflánrlásl

tart

A vásárra felhozható minden 7 hónapos vemhességet
betöltött szabad és szerződött vemhesüsző. A felvásárláshoz feltétlenül szükséges a 30 napnál nem régebbi
tbc- és vemhességi igazolás, v a l a m i n t az állat járlatlevele és fedeztetés! igazolása.
A vásár időpontjáról és helyéről a helyi felvásárlóink
adnak pontos tájékoztatást.
Értesítjük tenyésztőinket, hogy február hó l - i g tenyészállatvásárt n e m tarunk
CSONGRÁD
MEGYEI
ALLATFORGALMI
VÁLLALAT
H K. 3S0

Fúrótorony az aszfalton
Keszainek a földalatti szeliőzo nyílásai
A Belváros egyik legszükebb. sikátorszerű utcáját, a
Vármegye utcát nóhánv nap„
,
.
,... ..
ja Diesel-motor duborgt-se
tölti be. Az utca
közepén
fúrótorony magaslik, a i'ovgalmat pedig egv nagy tábla zárja le, melyen a következö felírás olvasható: „Orszagos Földtani Kutató
és
Fúró Vállalat, Miskolc. IX.
pártkongresszus brigád". Ez
a tábla augusztus óta Budapest több
pontián
voll
látható. Először a Blaha Lujza téren tűntek fel.
A brigád a földalatti gyorsvasút építkezésének
egyik
fontos feladatát végzi. Szellőző és víztelenítő nyílásokat fúrnak. Eddig
nyolc
ilyen aknát készítettek el.
dolgoztak többek között a
Rákóczi
út
autóáradatában is.
A fúrógép szovjet gyártmányú, hatvan lóerős motor
hajtja. Az óriási
tengelyt
csörlő emeli ki. Feltűnik az

ötmázsés tengely végén a
fOrófei. beliil üreges, az üreg
„ ,
.
, . ,. . , .
nedves kaviccsal teli. A bizonyiték, hogy
folyémeder
volt erre régen, g ilyen tai„i r a épült a Belváros jó
rbszp

'' '
Ahogy
elkészülnek
egy
szakasszal, nyomban besülyIvesztik az acélcsövet, s azt
hidraulikus prés sajtolja lefelé. A szellőztető aknán keresztül ventillátorok hajtják
le az alagútba a tiszta levegőt.

A Szovjetunióban 1967 végéig négykötetes matematiA kereskedelem felkészülése az écvégi
kai enciklopédiát adnak ki
Decemberben az idén is akkor fi ezer mákos- és di20 000 példányban. Az enciklopédia felöleli a mate- csúcsforgalomra számítanak ósbeiglit hoznak forgalomba.
matika fejlődésének
törté- a kereskedelemben.
A sze- A „felemelt" italigépy kinetét az ősi geometriától
elégítéséről
6 ezer
üveg
kezdve egészen a Moszkvá- gedi üzletekbe az átlagos- pezsgővel, 4 ezer üveg habnál
nagyobb
mennyiségű
áru
zóborral, 8 ezer üveg ürban ez év nyarán megtartott nemzetközi matematikai érkezett, s a hónapban még mössel. 00 ezer üveg különs 600
kongresszus anyagáig.
további szállítmányokra szá- böző fajta borral,
hektoliter hordéisborral, 100
Az enciklopédia nem időmítanak
hektoliter különbözőféle lirendi sorrendben közli az
anyagokat, hanem a mateAz alapvető élelmiszerek- kőrrel, több mint ezer heks négyezer
matikai ismeretek különbö- ből — előzetes tájékoztatás toliter sörrel
ző területei szerint csoporto- szerint — minden igényt ki üveg „Fesztivál gvöngve" elsítva. Mind a négy
kötet tudnak elégíteni.
Lisztből, nevezésű desszerlborral gonezer-ezer oldal
terjedelmű cukorból — több féle vá- doskodik a kereskedelem és
lesz. Az enciklopédiát gaz- lasztékban
—
megfelelő a vendéglátó vállalat.
A déli gyümölcsök közül
dagon illusztrálják.
készletek állnak
rendelkezésre. Figyelemmel a ser- citromból folyamatos az ellátás. n napokban várják 3
tésvágási szezonra, van elég vagon narancs, kisebb menyrizs, szemesbors, fűszerpap- nyiségű füge és banán érkeoltványa,
szaporítóanyaga rika, asztali só. Ugyancsak zését is.
éppen az óriás kereslet mi- megemelt keretekből biztoatt elérhetetlen volt a ter- sítják a fogyasztók sertésJátékok,
melök számára. Legutóbb az hús-, marhahús-, vágott és
élőbaromfi-szükségletét. háztartási
üllési Kossuth Tsz kapott és
cikkek
nagyobb oltványszállítmányt A húsipari vállalat termeiA karácsonyi vásár ideiéebből a faltából. A mostani vényeit: a csemegesznlámit,
a gyulai kolbászt, a páros- re több mint 3 millió
főtéH
tp)ppítpsj
szezonban
tíz
kataszteri
holdat
ültetnek debrecenit és a virslit a ri nt értékű árut szállított a
be a különleges csemegével. szokásosnál nagyobb meny- Sport- és .Táték-nngvkeresnviségben lehet
vásárolni. k ed el mi Vállalat az üzlétekGondoskodtak a tej és tej- be. A megszokott játékokon
termékek zavartalan ellátá- kívül az idén első ízben hoznagyobb
sáról, csupán sajtból 25 féle nak forgalomba
elektromos
választók áll a vásárlók ren- mennyiségben
delkezésére. A lakosság téli játékvnsutakat, és azok tarszükségletének biztosít ására tozékait. Műanyag építójátékokbéi! gyermek- és felnőtttöbb mint fiOO vagon jó- korcsolyákból is bő a váelőadótól
minőségű rózsaburgonyát tá- laszték. s több mint ezer
roltak. Elegendő dióból is darab rődllval várja a kelaki így apellált.: „Hol volt kerül forgalomba,
csupán reskedelem
a vásárlókat.
maga 1956-ban?" — kérdeznincs
megfelelő Játékárusításra
a Klauzál
te a szabálysértési előadótól. mákból
készlete
a
kereskedelemnek.
téren, a Lenin körúton, a
—
Középiskolás tanuló
Dugonics téren
mozgóáruvoltam még — mondta, s az
sokat állítanak be, a volt
illető rögtön lehűlt,
mert
fenyőfa,
Tisza áruház Széchenyi téri
látta, hogy nincs kapaszko- Édesség,
helyiségében pedig ideigledója, amellyel beleköthetne italok
nes árusítást rendeznek.
a döntés igazságába, az előadó személyébe. Egyesek viKorlátlanul lehet
vásáA
mikulás,
karácsony,
szont azt hiszik, hogy a sza- szilveszter és újév, az esz- rolni Horizont. Star. Favorit
bálysértésért kirótt
bírság tendő utolsó és egyben ha- és Orion G51 típusú televíösszege az előadó
zsebébe gyományosan ajándékozásra ziókészüléket, az Orion AT
kerül, mert ilyeneket mon- szánt ünnepei. Az üzletek- 550 és a Delta-készülék csak
danak:
„Csak bírságoljon ben máris ízléses csomagomennyiségben
meg, kedvesem, nyugodtan, lású télapó- és egyéb figu- korlátozott
hogy maga több feketekávét rák. csizmácskák, különleges van. Az ismert típusú ráihasson!" Mások pedig zárt édességek zsúfolt polcai vár- diókból van elegendő, több
száz Orion táskarádió érborítékban küldik
vissza, ják a
vásárlókat. Télapóajánlott levélben a felülbé- figurákból, s hasonló áruk- kezésére is számítanak.
lyegzett befizetési lapot, ter- ból több
mint 80 mázsa,
A háztartási, műszaki cikmészetesen az előadó nevére szaloncukorkábé)! 400 mázsa
címezve, ilyen sorok kísére- kerül forgalomba. A szalon- kek közül kapható már az
tében: „Köszönöm végtelen cukorka-mennyiség
fele NDK kávéőrlő, és hamarokedvességét..." A befizetési csokoládébevonatú.
illetve san az üzletekbe kerülnek a
lapot forgatva viszont kitű- krémmel töltött. S hogy le- hazai gyártású kávéőrlők is.
nik, hogv azon oszlopokba gyen mit díszíteni a csilírva
számoltak, mégpedig logó öltözetű finomságokkal, Az RG 3 típusú háztartási
ultiparti alatt.
december 10. után árulni robotgépből elegendő van, s
kezdik a fenyőfákat, is. ame- rövidesen forgalomba hozzák
Szerencsére az ilyen jelen- lyekből az idén 14 ezer mé- az elektromos fogkefét is.
ségek nem gyakoriak, mert ter kerül forgalomba SzegeHőpalackokból és
kisebb
a
szabálysértők túlnyomó den.
belföldi gvártású villamostöbbsége, ha magában mérgelődve is. de igazat ad az
Gondoskodnak a dnlgozó háztartási készülékekből eleelőadónak, aki munkájában háziasszonyokról is: S7. iin- gendő van, így a különféle
helytáll, és döntéseit a köz nepekre B ezer tortakarlkát villanvvasalókból,
főzőlaérdekében teszi.
és kétezer krémeslapot ren
delt a kereskedelem, ugvan- pókból, NDK kenyérpirítók
L. F.

Terjed a Pannónia
Terjed a Pannónia kincse
a szegedi járásban is. A megye
szőlőtermesztói
előtt
már évek óta nem ismeretlen fogalom ez a név: Pannónia kincse. Az egyik leg. ,,
, ..,...,,..
.
,.
jobb uj. külföldön is el ismert magyar csemegeszőlőfajtát jelöli. Eddig azonban

Gazdag áruválaszték, újdonságok

Matematikai
enciklopédia

kincse

Hol volt maga 1956-ban?"
Ilyet is kérdeznek a szabálysértési
A szabálysértési tárgyalási napok, a péntek és a hétfő sósem marad üres — ha
úgy tetszik: ügy nélküli —
a II. kerületi tanácsnál sem.
Galgóczy Dczsöné dr. szabálysértési előadó alaposan
felkészül tárgyalásaira, hogy
döntéseit
körültekintően
hozza meg.
Érdekes, hogy
bizonyos
szabálysértési
ügyek előfordulása edőszakhoz kötött, például a termelői igazolvány nélküli árusítás a piacon. Rendszerint
ilyen szabálysértésekkel
a
tavaszi hónapokban találkoznak az ellenörök. A 200 forinton aluli értéket képviselő lopás, sikkasztás, csalás
•és orgazdaság szabálysértése
már aránvosabban oszlik el,
sőt esetenként ezek
közül
egvik-másik
szórványosan,
vagi^. hosszabb
kihagyással
fordul csak elő.
Uavanrsnk időszakhoz, főleg a szeptember elsejét követő hetpkhez vagy augusztus eleiéhez kötött az iskolakerüléssel kapcsolatos szabálvsértési ügyek tárgyalása.
Ekkor derül ki. hogy egyegy nebuló minden
reggel
elment otthonról, csakhogy
az iskola mellé, míg a szülök úgy tudták, hogv nincs
vele semmi probléma az iskolában. Ilyen ügyet ezen az
őszön 37 esetben tárgyaltak
a IT. kerületi tanácsnál, s
bizony a szabálysértésért kapott
összegek érzékenven
érintették azokat a szülőket,
akik gyermekük
iskolába
menésút nem ellenőrizték,
pedig arra okuk lett volna
az előzmények alapján.
M é r e t e s - e a hal?

ság. A kocsiútnál magasabban kiképzett gyalogjárdán
azonban sok utcában, például Rókuson megáll,
vagy
visszafolyik
a víz, mert
egyes házakból a kocsiútra
hordják a salakot, s ezzel
ellö'• k ax!. lehetetlenné teszik, hogy a víz akadálytalanul elfolyjon. Az ilven szabálysértőket
szigorúan
is
kell bírságolni, hogy
megtanu'iák egyszer s mindenkorra a köz érdekét megbecsülni. Ugyanilyen elbírálás
alá esnek azok is. akik
a

l ' e r e r '*'S7 •"égÖ W O'ler CSPlek-

szenek. vétenek, mert az utcára kihordott szemét vagy
kiöntött szennyvíz mindenki
érdekét, egészségét sérti.
A m u t a t ó kibillen . . .

A vásárlók megkárosítása
a mérésnél, a számolásnál,
az áru minőségének megrontása azon
szabálysértések
közé, elbírálás alá tartozik,
amelyek nem hagynak semmi kétséget az
előadóban,
hogy elkövetőjüket szigorúan meg kell bírságolni.
A
próbavásárlások előbb-utóbb
leleplezik azokat, akik viszszaélnek a vásárlók bizalmával. Volt ilyen eset a II.
kerület
egyik presszójában,
az olcsóbb likőrt a drágább
áráért mérték. Egy fűszerüzletben viszont
arra lettek figyelmesek a vásárlók,
hogy a csípős szalámit éppúgy rádobják a
mérlegre,
mint a kenyeret, s
ilyen
esetben a mérleg mutatója
a vásárló rovására „billen"
ki. Sót egyik helyen a mérleg „nyelve" az alapállásból
előbbre játszott, s minduntalan egy dekával kevesebbet
mért — a vásárlók kárára.
Természetesen ilven esetben
n hibáért mindannyian felelősek az üz.lethen dolgozók,
viszont azt bírságolják meg.
aki éppen mér és rajtakapják a hiba elkövetésén.

A halászati és horgászati
rendelkezések
különféle
megsértése is az időszakos
ügyek közé tartozik, hiszen
a tilosban horgászni, méreten aluli pontyot,
harcsát,
süllőt, kecsegét, márnát kifogni nem lehet. Ilyen ügyek
tárgyalása is volt az idén. s
túl azon, hogy esetenként kiNem feketére m e g y . . .
rótták a megérdemelt bírságot, a tett színhelyén elkoS persze vannak
olvan
bozták a horgászfelszereléseke' is. amelepk bizony oly- szabálysértők, akik, miután
kor borsos, több száz forin- leleplezték őket. és kirótták
tos értéket képviselnek or- rájuk a megérdemelt bírságot úgv
reklamálnak
és
sóval és üvegbottal.
szaladgálnak ide-oda,
hogy
A házirend, a köztisztasá- közben a szabálysértési előgi és az egészségügyi rendel- adót nem éppen hízelgő szólevéllel
Illetik.
kezések megsértése, ha nem val. vagy
figyelmezis mindennapos, de van be- Egyiket-másikat
lő'e. A TI kerületi tanács is tetni is kell. hogy viselkedsúlyos ezreket, sőt milliókat jen komoly, felnőtt ember
ölt évek óta. hogv a kül- módjára, és vállalja a köa cseleketerületeken aszfaltos gyalog- vetkezményeket
• "dán közlekedjen a lakos- detéért. Előfordult, hogy va-

Díszítse otthonát:
Képeit, festményeit, kercteztesse Szövetkezetünknél.
Szeded, Nagy Jenő u. fi. Bizományi Áruház mellett.
OLCSÓ ARAK. KIVÁLÓ MINŐSÉG. BO VÁLASZTÉK,
xS. 99

Közérdekű

kérdések:

csúcsforgalomra

ből és NDK merülőforralókból ki tudják elégíteni as
igényeket. Bőven áll rendelkezésre a sokfajta
karácsonyfadísz és karácsonyfaizzó, s a napokban megkezdik a karácsonyfa-állványok
árusítását.
Mosógépekből,
centrifugákból és különféle
hűtőszekrényekből — a 40 literes
kivételével
—
megfelelő
mennyiség van az üzletekben, még ez évben várható
a 220 literes egyiptomi hűtőszekrény
beérkezése is.
Kávéfőzőkből a karácsonyi
vásár idején sem lesz elegendő, hasonlóképpen kevés
lesz továbbra is a zománcozott ü s t
A hazai gyártású piperecikkeken kívül gazdag választék lesz a lengyel kozmetikai
árukból, s kiíebb
mennyiségű francia áruk érkezésére is számítanak.

Kevés
a
gyermeknadrág
és a kabát
A ruházati boltok
több
millió forint értékű többletmegrendelést adtak fel, női
és férfi
konfekcióárukban
a felkészülés
kielégítőnek
mondható. Sláger a női teddvber bunda, a
Grabóna
műbőrkabát. Van elegendő
szőrmés és szőrme
nélküli
télikabát, szivacskabát, fésűs
és kártölt kosztüm, szövetés flanellruha, férfi szövetmikádó, és gyermekkészruha.
Sajnos azonban alig lehet
hozzájutni, mert kevés van
belőle, a lastexnadrághoz. a
6—16 éves korú
leánykáknak való nadrágokhoz, valamint a bakfisoknak való kabálhoz.

Mintegy 4 millió forint érlékű többletet rendeltek darab és divatárukból.
Így a
szokásosnál több női svájci
és bolyhos áru, gycrmckárUj
gyermek pamut és perionszálas tréningöltöny,
női
és
gyermek
creppnylonharisnva-nadrág gyermek pamut
harisnyanadrág fesz az üzletekben.
Az ajándékozásra leginkább használatos férfi-, női és
syermcUsálak. a nyakkendők*
kesztyűk, táskák,
pénztárcák. női fehérneműk, kötöttáruk, megfelelő választékban
vásárolhatók.
A cipőkereskedelem is jobban felkészült
mint tavaly.
Férfi-, női. és gyermekcipők,
gumicsizmák, női divatcsizmák. papucsok állnak a vásárlók rendelkezésére.
A kereskedelem az év végi
csúcsforgalom zavartalan lenálódott. A pormentes sze- bonyolítása az árumennyiség
túlmenőleg a
métszállításba bevont terüle- biztosításán
tek szemétszállításán
kívül zökkenőmentes árusításról is
további területek bekapcso- gondoskodik. Kisegítő pénzárusí'ó
lása szükségessé teszi új gép- tárakat, ideiglenes
kocsik munkába
állítását. helyeket és elárusítókat alhogv a
vásárlók
Ehhez azonban nem áll ren- kalmaz,
delkezésünkre elegendő szá- gyorsan, torlódás nélkül jutmú pormentes szemétszállító hassanak hozzá a megvenni
autó. A városi tanács ilyen szánt cikkhez.
K. J.
irányú igényét igen
korlátozottan tudják csak kielégíteni. A népgazdaság jelenlegi
lehetőségei az idén csak egy
új szemétszállító autót biz-'
tosítanak a városnak. Éz a
fejlesztés szükségletét azonban nem elégíti ki. A harma-

A sertéshizlalda kitelepítése
A szemétszállítás korszerűsítése
Szeged lakóit foglalkoztatja
a sertéshizlalda kitelepítésének ügve. A hizlalda ugyanis jelenlegi helyén — a fő városkapu előtt, a szeged—budapesti főút mentén a város esztétikája, levegője szempontjából — egyáltalán nem elfogadható. Erről is, akárcsak a szemétszállítás helyzetéről, kérdéseiről ismét több olvasónktól érkezett észrevétel szerkesztőségünknek.
A két közérdekű témáról Arvai József, a Szeged m. j.
városi tanács vb-elnökhclyettese a következő tájékoztatást
adta a Dél-Magyarországnak.
A város vezetése a sertéshizlalda indokolt
máshova
telepítéséért eddig már sokszor eljárt. A hizlalda kitelepítésének kérdésében a városi tanács végrehajtó bizottsága 1962-ben
határozatot
hozott.
Ebben a
hizlalda
máshova telepítése 1970 végéig szerepelt. Azóta ez az
ügy állandóan
napirenden
volt. A városi tanács végrehajtó bizottságának illetékes
osztálya a kitelepítés előkészítéséért
tanulmánytervet
készített a VÁROSTERV-vel,
amely szerint az új, de a jetenleginél nagyobb teljesítőképességű hizlalda a Fehértói Halgazdaság szomszédságában. illetve a főközlekedési út és a vasút
közelében
kerülne megvalósításra.
Az élelmezésügyi
miniszterhelyettes az
ügyben taValy levelet küldött dr. Biczó
Györgynek, a városi tanács
vb-elnökének. A levél megállapítja, hogy a körülbelül 70

millió forintba
kerülő
új
a.koltelep
helyett a kérdés
megoldására
a
környékben
levő sertéshizlaldák
kisebbmérvű bővítésével
kerülne
sor. a város vezetésének értesülése szerint 1975-ig.
A mai helyén
megszűnő
szegedi sertéshizlalda területe másirányú — kívánatosan faipari jellegű — ipari
telepítésre lenne gazdaságosan felhasználható. A sertéshizlalda megszüntetése jelenlegi helyén
megteremti
az
egyik feltételét
az E
5-ös
nemzetközi főútvonal szegedi
átkelési szakasza
rekonstrukciójának, illetve
esetleges
nyomvonal-korrekciójának
is.
A Szegeden
alkalmazott
szemétszállítási mód viszonylag korszerű. A pormentes
szemétszállításba bevont területeken KUKA-Skoda
gépkocsikkal szállítják a szemetet. Sajnos, a meglevő pormentes szemétszállító gépjárműállomány igen elhasz-

Utazási Wve/mény

dik

ötéves tervben

évenként

további egy-egy
Skoda-KUKA szemétszállító
autó munkába állítása szükséges, s ezt
remélhetően biztosítani tudja
a városi tanács.
A szemétgyűjtő tartályok
megfelelőbb — higiénlkusabb. esztétikusabb — clhelvezésére a városgazdálkodási vállalatnál tervezetét készítenek. E szerint a szeméttartályok a kapualjakból
kikerülnének és a lakótömbön
belüli parkterületen
lenné
nek elhelyezve. Az elgondolás lényege. hogy egv teljeellátott
sen zárt, ajtókkal
építmény — bokrokkal, zöld
növényzettel
körülvéve —
szolgálna a szeméttartályok
tarolására.

egyetemistáknak

Az 1966—1967-es tanévben
15 ezer egyetemista
kapja
meg hazánkban a Nemzetközi Diákszövetség igazolványát — határozta el a KISZ
•intéző bizottsága. Ennek birtokában 30 százalékos vasúti kedvezménnyel utazhatnak a szocialista országokba. Az
Expressz
Ifjúsági
Utazási Iroda útján ezenkívül 1000 egyetemistának teremtenek lehetőséget
arra,
hogy külföldre utazzon. Ezzel együtt 1500 hallgató, valamint 500 hazánkban
tanuló külföldi
ösztöndíjas
kedvezményes
üdüléséről
gondoskodnak
hazánkban.
(MTI)
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Ez a helyzet
a KK-ban
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Nincsenek

NÉVNAP: AURÉLIA

A KPM Közúti Főigazgatósága arról adott hirt, hogy
hajnalban elsősorban az északi, a keleti és kisebb területen
a délkeleti országrészeken esett hó, torlaszok, akadalyok
azonban egyelőre nincsenek. Bár az őrjárati kocsik mindenütt szórják a salakot, egyes útszakaszokon igen nagy síkosság jelentkezhet, tehát a gépkocsivezetők nagyon óvatosan
vezessenek!

ENYHÉ i n ö
Várhat A Időjárás péntek
eatlg: nyugat felé! felhősödés. elsősorban az ország
északi fölében, többfelé havas esőyel, esővel. Élénk,
időnként erős
délnvnga
f-nyugatl
szél.
Várható
legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken plusz J—8
fok közölt. (MTI)
A
As
A
és

Nan kői 7 óra 12 perckor.
nyugszik IS Ara 55 nerckor.
Hold k u 19 Ara 55 nerckor,
nyugszik u Ara 28 perckor.
vt/.Ari.As
A Tisza vízállása Szegednél
esdtArtAkrin 479 em (Áradó.)
s z a z h a t v a v éve,
1888 december 2 án
született
N-'árv p.ti, a reformkor eevik
tekintélyes vezető politikusa. Jogt tanulmányai után vármeRvel
hivatalt vállalt. Az első nópnarlament képviselőiéként erélyeBen léoett fel a tétovázók
és
megs'kuvók ellen. Támogatta a
kermánv lé nőseit. Követelte a
hadsereg télies magyarosítását
es Kossuth hfres véderrtl.avnsl ttl
beszéde "tán esküre emelve kefét. A kiáltotta elsőnek: ..Megadtuk!"
Jókat töhb Írásában Örökítette meg emlékét.
nemzfti színház
Est» 7 Arakor: A trubadúr.
Adv-bérlet. Vége kb 9.38 órakor.
k \maraszi\haz
E"te 7 Arakor* Szegény kis hetőrő. — BérMszünet.
MOZIK
Vörös Csillag: Elmaradt vallomás. Előadásul, kezdése:
negved 6 és (él fi Ar.akor. — Fáklya: Boldog halál nncvnla. Előadások kezdése: 2. 4. 6 és 8 órakor
Móricz Zsigmond Művelődési
Otthon. Mlhálv telek: Eev olasz
Varsóban I.engvel fit TI. 6 órakor
Tömörkény István Művelődési
Otthon: As I. akció. 6 órakor.
Szoviet film.
INSPEKCIOS Af.T ATORVOSI
SZOI.OAt.AT
Szeged sáros területére
November 26-tól december l-le
este 8 órától reggel 8 óráig íva•ár- és ünnepnan nnnnal la) elsősegély és nehézelléa eset tae
Qgye'etes dr. rumvilnq Cíáhor
ve-"tű röAUatorvos. T.akása: S-eged Lumnmba u. 4. Telefon:
m-18
Aj állatorvos kt.s'átlftásáró)
S hivo fél köteles gondoskodni.

Kinek

hóakadályok

— Kétezer tonna narancs.
A mogyoró, a füge, a mazsola és a banán után megérkezett az első narancsszállítmány is. December
l-ig
egyébként 85 tonna egyiptomi földimogyoró, 520 tonna füge, 150 tonna mazsola
és 320 mázsa banán került
forgalomba. A jövő
héttől
várható a narancs érkezése.
Az ünnepekig mintegy kétezer tonnányi jön. Karácsonyig érkezik még
kétszázhúsz tonna banán isi
— Magyar tudósok Indiában. A magyar—indiai kulturális csereprogram keretében egyhónapos tanulmányútra és előadások tartására
csütörtökön Indiába utazott
dr. Horváth János, a Szegedi József Attila Tudományegyetem elméleti-fizikai tanszékének vezetője, valamint
dr. Kozák Miklós, a Budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem docense.
— rtrIAskristály. A Szverdlovs/kban levő uráli geológiai múzeum újabb ritka kiállítási
tárggyal
gazdagodott: egy 784 kilogramm súlyú. hatalmas
hegyi
kristállyal. A tudósok véleménye szerint azon a vidéken,
ahol ezt a kristályt találták,
még ennél is nagyobb hegyi
kristályokra fognak bukkanni. A hegyi kristály egyébként a rádiógyártás, a vegyipar és az optika
értékes
nyersanyaga.
— A chicagói tömeggyilkos épelméjű. Egy chicagói
kerületi esküdtbíróság szerdán megállapította, hogy Richárd Speek. aki július !4-én
nyolc ápolónőt gyilkolt meg.
épelméjű
és
felelősségre
vonható.

a

napjai?

Az Ibolya cukrászdán most van a sor. hogy tegyen valamit a vendéglátó
hetek alkalmával.
Hanglemez-parádét
és süteményvásárt
rendeztek tehát a botban. A parádé másfél napig tartott, a vásár még most sem ért véget: a pult
tetejére pakolt sütik, marcipánok, desszertek már a harrnadik napja ott porosodnak. Kétség sem férhet hozzá, hogy ha
nem a vendéglátók
hetei lennének most, hanem a vendégeké, akkor az egészségügyi szabályokat
is betartanák!
F. K.
— Három festő kiállítása
A Képcsarnok Vállalat rendezésében ma, pénteken
5
órakor nyílik meg Szegeden,
a Képcsarnok Kárász utcai
boltjában Nuridsánv Zoltán.
Sehol* Erik. Sugár Gvula
festőművészek
kiállítása
Megnyitó beszédet mond Bod
László, a Művészeti
Szakszervezetek Szövetsége festő
szakosztályának titkára.

— Automatikus vezérlésű
^ p k o c s l . Az Ohio állambeli
Columbia Egyetemen
kísérleti gépkocsit terveztek,
szerelékfalhoz
amelyen
kapcsolt kormányrúddal le-

A My Fair Lady
Szegeden
Allan Jay Lerner és Frederick Loewe G. B. Shaw
Pygmalionjából
irt világhírű
operettje, a My Fair
Lady
Szegedre is eljutott. A színház operettegyüttese és több
prózai színésze Angyal Mária rendezésében, részben két
szereposztásban, két karmester vezényletével december 3án és 4-én mutatja be a
nagy sikerű művet. Szombaton Kovács Zsuzsa
játssza
Eliza szerepét. Higgins professzor: Bozóky István.
A
főbb szerepekben Kovács Jánost, Kormos Lajost, Bordás
Dezsőt, Bányász Ilonát, Décsy Györgyit és Kcrpely Juditot láthatja a közönség. Vezényel Bcnkóczy István. Másnap, vasárnap
este Eliza:
Bókay Mária, Higgins professzor: Pagonyi
Nándor.
A főbb
szerepekben színpadra lép ezen az estén Kálay Endre. Kovács Gyula cs
Szegedi Molnár Géza is. Vezényel Csala
Benedek.
A
díszleteket Székely
László,
a
jelmezeket
Gyarmathy
Ágnes tervezte.

— A Nemzetközi
Atomenergia Hivatal vezérigazgatója. dr. Sigvard Eklund egy
tokiói sajtókonferencián kijelentette: a világon mindenütt nagy figyelmet szentelnek a tengervíz sótlan ításának nukleáris eljárással, de
ezen
a
területen a haladás
még tíz évvel elmaradt az
atomenergia
áramfejlesztcsfelhasználása möre vaid
gött. Eklund
elmondotta,
h
° S y a Szovjetunióban részecskegyorsítót
szándékoznak felállítani a Káspi-tenger
vizének
sótlanítására.
Kaliforniában pedig hőreaktort terveznek ugyanerre a
célra. Egvelőre két atomenergiáva,
műkftd6
tenger.
víz-sótlanító
működik, az
egyik Izraelben,
a
másik
Mexikó területén.

het elvégezni az autó Irányítását. felgyorsítását és lefékezését. Ez a gépkocsi az
, , ., ,
. ,.
.
elso lénés a teljesen autómatizált.
elektronikusan
mfl— Hatkerekű családi autó.
megszerA szovjet családok kényei- ködő
gépkocsik
mesen és teljes biztonság- k ö t é s é h e z ,
ban
közlekedhetnek
maid
Vlagyimir Arjamov mérnök
Az elnök
halála
nemrég konstruált
újszerű
gépkocsijában. Az
érdekes
„Az elnök halála" címmel gokra alapozva ismerteti a
modell hat darab kis átmé- új könyv
jelenik meg a dallasi elnökgyilkosság „végröjű keréken gördül:
négy Kunnedv család kívánságára. ső változatát".
Róbert Kennedv szenátor
kerék van elöl és kettői há- A könyv William Mancheskötul. Ennek következtében a ternek. a meggyilkolt elnök egv interjú keretében
a zötte. hogv a könyv a meggépkocsi nehéz terepen
is korábbi életraizíró.iának
műve, amely bizalmas anya- gvilkolt elnök özvegyének a
teljes biztonsággal halad.
„rendelésére"
készült.
A
könyvben szereplő
adatok
„gvötrelmeket
kelthetnek
Az óriáskígyók
és az op-art
majd magas körökben". A
óri- Reuter hírügvnökség szerint
A furcsa össze- lábrakapott,
Az
illetékes
1960-as
brazíliai
hatésá- függés a követke- ási mértékben nö- a szenátor — az
gok
azt állítják, ző: az óriáskfgvók vekedett a kigyó- Kennedv és Johnson közötti
vetélkedésre utalt, amikor a
hogv a
Francia- bőrének
tarka, bőr iránti keres- Demokrata Párt
Kennedyt
országból kiindult mértani
mintája let. Egyedül 1966 jelölte USA-elnöknek.
oo-art divat
az
első harmadában
annyira
megfelel
Róbert Kennedy nem volt
eprik fő oka az
kí- hajlandó nvilatkozni a Wardivat 25 tonnányi
ériásk'evók kiha- az op-art
jelentéséről,
lásának a brazí- követelményeinek, gyóbőrt exportál- ren-hizottság
de hozzátette.
hogv Manhogy amióta
az tak Brazíliából.
liai őserdőkben.
ehester-t azért
hatalmazta
— Kiskunfélegyházán sor- fel a család ennek a könyvKözlemény
solják a lottót. A hónap el- nek a megírására, mert a
x Osl kii/pont. b Kreml dm- ső lottósorsolását, a 48. já- többi hasonló témálú kiadrr~ i f u bú Lá-z'á építészmérnök tékhét nyerőszámainak
hú vány pontatlan, hibás volt
tart di rnm-vetitéssel egvbekö- z á s á t d e C e m b e r 2-án. pénteManchester
írását
egv
lőtt
nvavé"7ettört*n»tl
Ismeret
,
,
„
x
,
töt!
tei-v-ztő előadást december z- ken délelőtt 10 órai kezdet- amerikai folyóirat folvtatá
án oéntek"n dUntán 8 Órakor tel Kiskunfélegyházán tartja sokhan közli januártól kezd
a r -tás Műi "todrsi otthonban
Sportfogadási és Lottó ve. és ezért 600 000 dollár
Az előadást (Unvetlté. köve*
j g ^ ^
tiszteletdíjat fizetett
S
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A labdarúgó Közép-európai Kupában
befejezéshez
közelednek a selejtezők. Az
Újpesti Dózsa a Bratislavával szemben, a Dinamó Zágrab a Milánnal szemben, a
Lazio a Crvena Zvezdávnl
szemben, a Szarajevó pedig
a Cagtiarival szemben harcolta ki a továbbjutást.
A Tatabánya—Innsbruck
találkozó még csak Magvarországon volt meg. s azon
" •beszámoltunk
— mint arról
— a Tatabánva 1:0-ra nvert.
A visszavágó
december 8án
lesz
Innsbruckban.
Ugvanesak az első mérkőzést iátszotta még le a F i ©
rentina és a Vienna. Kettőjük Bécsben vívott találkozóián a Vienna 4:3-ra győzött

A
szegedi
sportéletnek
évről évre jelentős esemén
y e a téli
teremkézilabdabajnokság. A sportág városi
szövetsége idén már tizedS7 er
- bonyolítja le a küzdelmeket. A jubileumi
versenysorozat egyik
érdekessége
ho
*
Sy a
mérkőzések
mar
m
° s t , december eleién
m
egkezdődnek. A karácsonyi é s a z ú évi
J
ünnepek ide-

•üntJT
gfyjil

A bajnokság

kovácsai

Pataki Tamás 17 alkalommal játszott a SZEAC NB I
B-s bajnokcsapatában. Jó és rossz játék egyaránt jellemezte
szereplését. Általában az erőnléte határozta meg munkája
minőségét. Fedezet v o l t
mérkőzéssel. Nagy
reménnyel indultunk,
de
nem
volt szerencsénk.
Mi támadtunk, és
az ellenfél rúgott
gólt. Ekkor 11 -eshez
jutottunk.
Megfordulhatott
volna a játék kiménél ele. de én-,
kapufának rúgtam
a ti7ienegvest. Még
most is keserű a
számíze. ha rágondolok.
— Ha a teljesítményemet értékelem. bizony nem
vagyok magammal
tel lesen
megelégedve.
Többször
jobb játékoit várt
tőlem a közönség.
Remélem
jövőre
kevesebbet csalódnak bennem.
— Minek
köszönhetjük a bajnokságot? Annak,
hogy megtaláltuk

•mm. '^m,

§«ÍI
ír"" *

— Vihartérkép. Európában, Franciaország déli részén és Olaszország északi
vidékein, a Szovjetunióban
pedig a Kaukázus vidékén
és a Dn.vepr középső folyasa mentén vannak leggyakrabban viharok. Az Atlantióceán északkeleti
részének
legviharosabb része az Azori-szigetek. Leningrádi geofizikusok jutottak ezekre a
megállapíl ásókra,
akik
az
elmúlt 4 év alatt az Európa
és Közép-Ázsia
területén
dúlt viharokat tanulmányozták és elkészítettek a viharok eloszlásának
térképét,
amelyet a Geodéziai és Geofizikai Szövetség Svájcban
1967-ben sorra kerülő 14
nemzetközi közgyűlésén fognak bemutatni.

Holnap kezdődik
a teremkéziiabda-bajnekság

KÉÜ

— Minden játékos szereplésében
adódik
egy-két
olyan
pillanat,
amire nem szívesen gondol vissza.
Így vagyok én is
a Szállítók elleni

egymással a baráti hangot és egységes volt a csapat.
— Igen, Ilyenkor sok mindent
mondanak és kombinálnak a ..jólértesültek."
Magam is sok pletykát hallottam. Én
nem
kívánkozom
el
máshova.
20
éves
koromban
kerültem Szegedre, nyolc éve játszom a csapatban.
Nagyon
megszerettem a várost.
Munkakörülményeim ls rend©
zettek: a gyufagyárban
dolgozom műszaki beosztásban.
Egy
vágyam van még:
az NB l-es c s ©
patban is szeretnék néhány évig
játszani.

Korányi Emil kapus. Nagv teljesítményre képes sportoló, de ebben az évben rapszodikus formát mutatott.
csapatnak.
amikor még hullámvölgyben volt. Az
akkori ideges állapot reám is hatott, én sem tudtam megszabadulni tőle. Ez visszalő kröződött
formámban,
fáradtnak
is éreztem
magamat. Az elmúlt
évek
sok
nehéz mérkőzésének
izgalma,
mintha
akkor
?reztette
volna
hatását.
— Ügy érzem,
hogy idegileg már
'el.lesen
rendben
vagyok és a fá—
Sajnos az radtságom ts elidén csak az első múlt. Továbbra ts
keméöt mérkőzésen sze- "oppant
dolgozom,
repettem.
Mond- iven
elérhessem
hatnám. abban a hogv
korszakában
a régi jó formám

Keresünk

és vissza,kerüljek
a csapatba. Nem
szakadtam el tőlük az elmúlt év
alatt.
Jó baráti
és egymást segítő
közösséggé
nőttünk össze mindannyian.
— Sajnos, az
én részemről még
nem ért véget a
„mérkőzés".
És
még javában izgulok. Most ugyan
nem a csapatért,
hanem magamért
Technikumba járok és december
15-én lesz a vizsgám. Bízom abban. hogy ott is
megállom majd a
helyem és
nem
csúszik be a bizorrvftvánvomba
„potya gól".

két

építőipari

technikust

makói munkahelyre, egy építőipari gépkezelőt megyei szintű munkavégzésre, valamint 1 építőipari teljesítményeiszámolót hódmezővásárhelyi munkahelyre.
Jelentkezni lehet: a Hódmezővásárhelyi
Tanácsi
Építőipari Vállalat központjában. Tanácsköztársaság
tér 59. sz. alatt
xH. 139 708
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üzemképes
ajánl

mess

rontatót

l

éteire

készpénzért

a Szegedi

SOROKBAN
A Csongrád megyei labdarúgó szövetség Szegeden Téli
Kupa
mérkőzéseket
akart
rendezni.
A
küzdelmeket
azonban elhal,asz! ják, merf a
leesett hó a pályákat
játékra alkalmatlanná tette.
*
A Koreai NDK labdarúgócsapatát januárra meghívták
Chilébe. A rendezőknek é r dekes kikötésük volt: fizok a
játékosok legyenek a csapat
tagjai, akik Angliában a na0r
meglepetést okozták.
*
A jégkorong vftártxotnoltság 1967 márciusában Bécsben leez. Az osztrák szervezők a mérkőzésekre már kétezerötszáz bérletet
riadtak.
*
Bár gyakran foglalkoznak
a lapok még most is a mexikói előolimpla tapasztalataival. egyre többen írnak a téli
olimpia ri ők észü létéiről. A
Sportberleht arról számol be,
hogv máris nagy összegű értéket építettek be a téli olimpia létesítményeibe Grenoble-ban. A francia állam a kiadások nvolcvan százalékát
fedezi, hiszen az az álláspontja. hogy Fraoeiországban az olimpia játékot k i f ©
gástalanul kell megrendezni.
»
Letűnt
csillagok. A
46
éves Alfredo di Stefnno már
abbahagvta a
labdarúgást
és egvelőre
nem foglalkozik a sporttal. Jelenleg a
Madrid közelében levő farmján dolgozik, ahol baromfitenyésztéssel
foglalkozik.
Segítőtársa az egvkori játékostársa, Santa maria.
*
Vjneente Feola. aki a brazil válogatottat kőt világba!*
noki pfmbe-7 segítette, a Miraflores nevű perui egyesülethez került.
DÉL-MAGYARORSZÁG
A Magyar RznelaHst* Munkáépar- Csongrád megzel ts Szeged
városi bizottsága és s osaáes
Ispjs.
Megjelenik httfö kivételével
mladennso
Szerkeszti s szerkesztő bizottság
Főszerkesztő: dr. Lőkős Zoltán
Szerkesztőségi
Öreged Masvnr Ts n A nskőrtárss
sáv űtts IS
Telefon: 35-12. 90-M
Étszaksl tel-fon: 35-8*
H a d i n n Csongrád Meevel
Lankladő Vállalat
Felelős ItIsdO: Kr-áes (.ászlé
Kiadóhivatalt
Szeged. Mnevnr Tn i irakftztársasás útin 18
Telefon: 35-08 91-18
rRekfHviett kézl-atokn, nem őrzünk mee és nem ndunk vissza.1
A

Ügyintézőt

«

nvomln

INDEX 71 853

Mo'nár
24—55

l e no,

s Szegedi Nvnmda Szege©
Bslesv Zsilinszky u 2* sz

Konzervgyár
Telefon:

jén
szünetet tartanak
és
majd csak január 7-én játszanak úiból a csapatok,
Az idei terembajnokságra
száztíz csapat nevezett
A
szegedieken kivül hódmezővásárhelyiek, makóiak
és
szegedi járásbeiiek
indulnak. A járásból Dorozsma,
Sándorfalva, Tiszasziget
és
Tápé nevezett. A
mezőny
tehát népes lesz. Mégis előhiányoznak
maid a
szdr
bajnokságból a Makói VSE
csapatai. A makóiak
női
egvüttese
idén kiesett
az
NB I-ből, és
— a hírek
szerint — az MVSE szakosztályában most nagy az elkedvetlenedés.
Elsősorban
ezzel magyarázható
távolmaradásuk.
A
küzdelmek
holnap,
szombaton délután 2 órakor
kezdődnek a Rókusi Tornacsarnokban. Az első mérkőzéseket a középiskolás csapatok játsszák, majd az esti órákban
első osztálvú
mérkőzésekre Is sor kerül.
Ezek közül kiemelkedik
a
Hódmezővásárhelyi
Honvéd
—Szegedi Gumigyár férfitalálkozó. amely este fél I
órai kezdettel lesz.
A vasárnapi műsor reggel
7 órától
délután 5 óráig
egyfolytában tart.
Délelőtt
egész sor első osztálvú mérkőzést bonyolítanak le. majd
délután a Szegedi Textilművek—Móravárosí
Kinizsi
női örökrangadóval ér véget
a terrmkézilabda-bajnokság
első fordulója.

rs ne

renesztlk a Csongrád meevel
custahlvatalok
Kifizetési d!1
hóntDra M »t Előfizethető
bármely oostaht-atalnál és kánbtóJtőaáá.

