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Fehér Lajos és Czinege Lajos elvtársak felszólalása — Ismét több külföldi
delegátus köszöntötte a kongresszust — Nyilatkozat
Vietnamról
Az MSZMP IX kongresszusa tegnap
folytatta és befejezte a vitát az első
négy napirendi pont felett. A délelőtti
ülésen Molnár Frigyes elvtárs, a BácsKiskun megyei pártbizottság első titkára elnökölt, s elsőként Fehér Lajos
elvtárs. a Politikai Bizottság tagja, a
Minisztertanács elnökhelyettese szólalt fel. Ezután Tömpe István elvtárs,
a mandátumvizsgáló bizottság elnöke
előterjesztette a bizottság jelentését,
majd ismét felszólalások következtek.
Felszólalt: Jedlicska Gyula elvtárs, a
Nógrád megyei pártbizottság első titkára. Novobáczky Károly elvtárs, akadémikus, Gyimóthi Dénes elvtárs, a
pápai járási pártbizottság első titkára,
majd szünet következett. A szünet
után Korom Mihály elvtárs, a Központi Bizottság titkára elnökölt. Bejelentette, hogy újabb 121 távirat és levél
érkezett
a kongresszus
titkárságára,
és ezzel az üdvözletek száma 10P3-ra
emelkedett. Külföldről eddig 62 üdvözlet érkezett. Az elnöki bejelentés után
K. Papp József elvtárs, a Tolna megyei
pártbizottság első titkára. Nagy János
elvtárs,
rudabányai
alapszervezeti
párttitkár. Ilié Verdet elvtárs, a Román KP Központi Bizottsága állandó
elnökségének tagja. Oiacomini Aoostino elvtárs, a San Marino-i KP Központi Bizottságának tagja.
Enrique
Lister elvtárs, a Spanyol KP Politikai
Bizottságának tagja
beszélt a kong-

resszuson. Az ebédszünet után Méhes
Lajos elvtárs, a KISZ KB első titkára
elnökölt, és bejelentette, hogy eddig
116-an jelentkeztek felszólalásra, és közülük 45-en szólaltak fel. Az elnökség
nevében indítványozta, hogy a kongresszus még három felszólalónak adjon
szót, majd a vitát zárja le. A javaslatot egyhangúlag elfogadták, s felszólalt még dr. Bakos Zsigmond elvtárs, a
VI. kerületi pártbizottság első titkára,
Szabó Elek elvtárs, a Vörös Csillag
Traktorgyár pártbizottságának titkára
és Szviridov Ivánné elvtársnő, az ófehértói Búzakalász Tsz elnöke.
Szünet után Komócsin Zoltán elvtársnak. a Politikai Bizottság tagjának,
a KB titkárának elnökletével folytatódott az ülés. Az elnök bejelentette,
hogy Biszku Béla. Horváth András és
Nógrádi. Sándor elvtársak — a második, harmadik és negvedik napirendi
pont előadói — elálltak a zárszótól,
mert az előadott napirendi javaslatokkal kapcsolatban választ igénylő probléma nem merült fel a vitában.
Nagy taps közben Kádár János elvtárs. a Központi Bizottság első titkára
lépett a szónoki emelvényre és elmondta vitazáró beszédét. A Központi Bizottság első titkárának hosszan tartó,
nagy tapssal fogadott beszéde után határozahozatal következett.
A kongresszus a Központi Bizottság
beszámolóját, Kádár
János elvtárs

vitazáró beszédét és az írásban benyújtott határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. Ugyancsak egyhangúlag elfogadta a kongresszus Biszku
Béla elvtárs előadói
beszédét és a
párt szervezeti szabályzatának módosítását. Egyhangú határozattal fogadta
íl a kongresszus a Központi Revíziós Bizottság és a Központi Ellenőrző Bizottság jelentését.
Az elnöklő Komócsin Zoltán elvtárs
ezután a Központi Bizottság, a kongresszus elnöksége és a küldöttcsoportok megbízatása alapján
javaslatot
terjesztett elő arra, hogy a Magyar
Szocialista Munkáspárt IX. kongreszszusa külön nyilatkozatban is ítélje el
az Egyesült Államok vietnami agreszszióját. A nyilatkozattervezethez —
amelyet a kongresszusi küldöttek előzetesen kézhez kaptak — módosító javaslat nem érkezett. A kongresszus a
benyújtott nyilatkozattervezetet
egyhangúlag határozattá emelte.
A IX. kongresszus pénteki tanácskozását az elnöklő
Komócsin Zoltán
zárta be.
(Mai számunkban Fehér Lajos. Czinege Lajos, Végh László és a külföldi
delegátusok felszólalását, a mandátumvizsgáló bizottság jelentését és a
kongresszus Vietnamról szóló nyilatkozatát közöljük. Kádár János vitazáró beszédét vasárnapi
számunkban
ismertetjük.)

A Csongrád megyei küldöttek
a
sorok ban

kongresszusi

pad-*

Fehér Lajos:

A szövetkezeti parasztság számíthat
az egész társadalom
támogatására
mi hitelből történt.
Mindezek
miatt
válik
szükségessé a termelőszövetkezetek
hitelállományának
rendezése. A kormány ebben
a hónapban döntéseket hozott a hitelrendezésre. Ezt a
következő alapelvek szerint
kell a jövő esztendőben lebonyolítani;

A VTTI kongresszus óta eltelt évek egyik fő jellemzője,
hosv ebben az időszakban
már nemcsak a város, hanem a falu is szocialista
alapokon fejlődött. Pártunk
IX. kongresszusa megelége
déssel állapíthatta meg: a
szocialista forradalom ügvr
sikeresen haladt előre a mezőgazdaságban is. Termelőszövetkezeteink
és
állami
gazdaságaink nagy többsége
az utóbbi években
megszilárdult.
Fiatal
nagyüzemi
mezőgazdaságunk
eredményes továbbfejlődésének igen
fontos feltételeit
teremtjük
meg
a
gazdaságiránvítási
reform megvalósítása során.

O

A hitelrendezés során
törölni kell a termelőszövetkezeteket terhelő állóeszköz- és középlejáratú forgóeszköz-hitelből azt a részt,
amelynek
az állóeszközök
újraértékelése után nincs fedezete:

O

D ö n t é s a tsz-ek hiteleiről
A Központi Bizottság álláspontja szerint a mezőgazdasági ár-, adó- és pénzügyi
rendszer továbbfejlesztésével
is arra kell törekedni, hogv
gazdaságpolitikánk végrehajtásához kedvezőbb feltételeket teremtsünk. A harmadik
ötéves ter)1 ben
fokozatosan
olyan mezőgazdasági árszínvonalat igyekszünk kialaki
tani. amely a mezőgazdasági
munka
növekvő
termelékenysége mellett a gazdaságok többsége számára lehe
tővé teszi hogy sa.iát árbevételeikből mindinkább pótolhassák az elhasználódott állóeszrrözöket. fedezni tudják
arvagi ráfordításaikat: tag.
ja'knak a bérből élők életszínvonalához' közelítő
személyi jövedelmet
nyújtsanak: s végül a termeles tervezett bővítéséhez szükséges
felhalmozást —. illetve az. erre a célra felvett
hitelek
visszafizetésé* — saját erőből
fedezpi tud kik.
Az önálló gazdálkodás e
kö-'etelményeit
a gazdaságok egy részénél csak olyan
fokú tovább; mezőgazdasági
árszínvonal eme! és sel lehetne
megvalósítani, amely
mar

Mkjor Tamás, Keres Emil és Garal Gábor a kongréw*
szus szünetében

nagyobb mértékben érintené
a fogyasztói árakat is. Éppen ezért a munkásosztály
és a városi fogyasztók érdekeit is szem előtt tartva, a
felvásárlási árakat csak kisebb mértékben emelhetjük,
viszont egybekapcsoljuk azt
a terme'őszövetkezetek
korábban felgyülemlett hiteleinek rendezésével.
Az átszervezés
időszakában sok
olyan
állóeszköz
került f. közös gazdaságokba,
amely ma már nincs a termelésben. vagy
amelynek
rendkívül csökkent az értéke. HasonlóképD kiesett a
termelésből,
az átszervező,
utáni
években
létrehozott
ideiglenes építmények, öntózőteiepek. egyéb befektetések jelentős része is. Ezenkívül az állóeszközök egy része az elmúlt években fokozatosan
elhasználódott.
A
termelőszövetkezetek viszont
— pénzügyi eszközök híján
— ez év elejéig nem képez
hettek amortizációs
alapot.
Ennek
következmenve
az
volt. hogy a fejlesztés zöme,
de a pótlás egy része u> álla-

A hitelrendezés
után
megmaradó
hitelállomány arányos legyen a ténylegesen használható eszközállománnyal ;
A fennmaradó hitelállomány törlesztésének
ütemezését a termelőszövetkezet
tényleges teherbíróképességétől
függően
kell
meghatározni: a hitelrendezés fontos célja, hogy a hitelfegyelem
megszilárdulhasson.
Az eddigi ár- és hitelrendezés
együttesen
lehetővé
teszi, hogy a termelőszövetkezetek már 1967. január 1től megteremtsék az állóeszközök teljes körére a pótlási alapot. Ebből az. amortizációs
alapból
nemcsak
pótlásra.
hanem
bizonyos
korszerűsítésre és kisebb bővítésre is mód nyílik.
A hitelrendezést
felhasználjuk a forgóalapok szükséges méretű
kiegészítésére
is. A kormány úgy határozott. hogy a
szövetkezeti
termelésben állandóan lekötött és növekvő forgóeszközállomány szintjéig fel kell
tölteni a forgóalapokat, nagyobb részt saját erőből. E
célból a szövetkezetek a részükre most. egyszeri alkalommal nyújtott középlejáratú forgóeszközhitelek segít
ségével létrehozhatják a termelésben tartósan lekötött —
üzemenként változó nagyságú — forgós lápjukat.

O
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Leonyid Brezsnyev az Olasz Kommunista Párt küldötteivel. Balról jobbra: L. Brezsnyev, Gouliano Pajetta, Arthuro Colonibi és Frederico Brini

A IX. koofcieb&uift einokaega

A z M S Z M P IX, kongresszusáról jelentjük
(Folytatás az 1. oldalról.)

ménv az. hogy a mezőgazdasági
árszínvonalnak
a
harmadik
ötéves
tervben
reálisan várható emelkedése
es a mostani hitelrendezés a
termelőszövetkezetek egy részében — különösen a mostoha természeti körülmények
között gazdálkodó
gyenge
szövetkezetekben — még nem
teszi lehetőié, h o © termelésüket saját erőből bővítsék.
Igaz ugyan, h o © felgyűlt hitelek na©obb részét a mostani rendezés során törlik.
De az. is igaz. h o © a rendszeresített amortizációs alapot
saját
árbevételeikből
esek részben tudják fedezni,
mert a mostoha természeti
viszonyok miatt még az e © *zerű újratermelésre
sem
képesek. Ezért az ilyen szövetkezetek
termelési
célú
állami támogatását ezután
körül- is fenn kell tartani.

Szeretnék kiemelni két lényeges körülményt:
Az egyik: a felvásárlási
áremelés és a termelőszövetkezeti hitelrendezés nem elsősorban a szövetkezeti parasztság személyes Jövedelmének közvetlen növelésért
Irányul, hanem a termelés
fejlődésé*- szolgálja s ezúton
forrása lesz nemcsak a paraszti. hanem a munkásjövedelmek jövőbeni emelkedésének is. Azért kell erre
kitérni, mert a városi dolgozók egv része rendszerint
rsak az előbbire gondol, ha
a felvásárlási árak emeléséről
hall.
Természetesen
a paraszti jövedelmek emelkedni fognak, mégpedig a
népgazdasági tervekben előirányzott ütemben.
A másik lényeges

Önállóbb gazdasági tevékenységet
a közös gazdaságokban
A mezőgazdar.ísrl tervezés
kialakult rendlében már a
múlt év második felében történtek bizonyos változtatások az új mechanizmus szellemében. Az állami gazdaságokban körülbelül
egyharmadéval csökkentették a kötelező tervmutatók
szárnál.
A felvásárló vállalatok az
idei felvásárlási szerződéseket a termelőszövetkezetekkel már közvetlenül kötötték. A mezőgazdasági termelésben előbb említett változtatások azt a célt szolgálták,
h o © növekedjék az állami
gazdaságok és termelőszövetkezetek önállósága, erősödjék a gazdaságok és a felvásárlók közvetlen
gazdasági
kapcsolata, a tanácsok pedig
mentesül ienek a sok esetben
bürokratikus feladatok elvéreésétől.
Az eddigt
tapasztalatok
kedvezőek Az intézkedések
a tervezett mennviség leszerzédésében nem okoztak még
átmeneti nehézséget sem.
Már a közeljövőben i©ekszünk tovább bővíteni
a
mezőcazdasági
nagyüzemek
gazdasági tevékenységét. A
medőgaröaságí bverssnyagok
ecv résrét a termelés helvén
lehet a legelőnyösebben ipari
feldolgozásra
előkészíteni,

spektivikus rendezését. Népi
demokratikus
fejlődésünk
sajátosságainak megfelelően
nálunk a termelőszövetkezetekben ez ideig csak a föld
birtoklása volt a közös — a
behozott
paraszti
földek
azonban a tagok személyes
tulajdonában
vannak.
A
földtulajdon és a földhasználat jelenlegi állapota azonban egyre növekvő ellentmondásokra
vezet.- A föld
u©anis az idős termelőszövetkezeti parasztok elhalálozása, az. ennek következtében előállott öröklés, valamint a faluról való elvándorlás révén növekvő számban kerül jogilag olyan személyek
tulajdonába,
akik
nem termelőszövetkezeti tagok, nem foglalkoznak élethivatásszerűen
mezőgazdasági munkával.
Emiatt a
termelőszövetkezetek
használatában levő
földeknek
jelenleg már egyötöde van
nem termelőszövetkezeti tagok tulajdonában. Az ennek
következtében minte© 130
ezer kívülálló
személynek
rendszeresen fizetett földhaszonbér évente hozzávetőlegesen 230 millió forinttal
terheli a termelőszövetkezeteket.
A földtulajdon és a földhasználat elkülönüléséből az
öröklés és az elvándorlás
folytán mind
©akoribbá
váló jogviták ma már zavar-

tartósítani.
Mezőgazdasági
üzemeink jelentős része képes i.s az ilyen kiegészítő tevékenységet
gazdaságosan
ellátni. Kívánatos és szükséges.
hogy
.szövetkezeteink
különböző szolgáltató tevékenységet
ls
folytassanak
(gépjavítás, szállítás, épületjavítás stb.) saját üzemi
.szükségleteik
kielégítésére
vagv a lakosság részére.
0 ©szint én
kívánatos
és
szükséges, h o © a termelőszövetkezetek taglalnak, csa- Cz?nege Lajos:
ládtagjainak folyamatos és
helyi foglalkoztatása
céljából szervezett munkakapcsolatok (bedolgozás) alakuljanak ki e © e s ipari üzemekkel. főleg kisipari termelő- I Elöljáróban Czinege Lajos
szövetkezetekkel és földmű- elvtárs elmondotta, hogy a
vesszövetkezeitek kel.
VIII. kongresszus óta eltelt
időszakban tovább erősödött
A munkásosztálynak és a a Varsói Szerződésben részt
városi lakosságnak csak elő- vevő testvéri
hadseregeink
nyös. ha a mezőgazdasági összeforrottsága,
együttműüzemek gazdasági tevékeny- ködése a fejlesztés és kiképségének
bővítésé
eredmé- zés bonyolult feladatainak
nyeként több és olcsóbb élel- végrehajtásában, a magasfomiszerhez jut. De szövetke- kú harckészültség biztosítázeti parasztságunk is jól jár, sában.
mert a szúk értelemben vett
Hadseregünk hadiszervezemezőgazdasági
tevékenység te, fegyverzete, harci technisok nagyüzemben nem nyújt kája és az állomány képzettsem kielégítő
foglalkozta- sége megfelel a
korszerű
tási, sem elegendő jövedel- követelményeknek, — mondotta
Czinege I/a.ios. maid
met.
részletesen tájékoztatta hallazokról a modern
Új szövetkezeti nyugdíjrendszer lép életbe gatóságát
harcieszközökröl. amelyekkel
a különböző fegyvernemeket
A mezőgazdaság szocialis- (Legalább három
százaléta átszervezése nemcsak a kot.) Emellett a gazdaságok- felszerelték. Ezután igv folytermelőerők fejlődésének út- nak saját szociális alapjuk- tatta: Munkánkat segíti, hogy
jából hárította el a legfőbb ba kell helyezni a kifizetett a Varsói Szerződés, illetve a
Segítakadályt, hanem — éppen jövedelem minte© 2.5 szá- Kölcsönös Gazdasági
keretében
az előbbi révén — a pa- zalékát. a szövetkezet tag- ség Tanácsának
rasztság társadalmi helyze- jait jogszabály szerint meg- eredményeket értünk el az
tének, szociális köriilménvei- illető juttatások (táppénz) és egyesített fegyveres erők réeszközök
nek gyökeres megváltoztatá- a szövetkezet által megha- szére szükséges
sa útjából is. A nyugdíjas tározott e © é b szociális, kul- biztosítását szolgáló műszakutatásban,
paraszt korábban ismeretien turális kiadások fedezésére. ki tudományos
fejlesztésben és a hadiipari
fogalom volt a magyar faluAz új termelőszövetkezeti termelés kooperációjában.
ban. A/ egyéni paraszt nem nyugdíjrendszer
a
pártA Szovjetunió magára válrészesült kedvezményes be- kongresszus jóváha©'ó
áltegellátásban. nem kapott lásfoglalása esetén 1967. ja- lalta — és hozzáteszem, csak
ő tudja megoldani — azt a
családi pótlékot.
Fokozato- nuár elsején lép életbe.
gigászi feladatot,
hogv az
san, még a harmadik ötéves
Ü
©
gondoljuk,
ezek
az
interv időszakában a családi tézkedések, különösen a kö- alapvető fegyverrendszerekpótlék ls azonos lesz a mun- zépkorú férfiakat és a mai kel ellátja a Varsói Szerződéshez tartozó fegyveres erőkásokéval.
fiatalokat
ösztönzik
majd ket. Ugyanakkor a szerzőarra,
hogv
falun
maradjaRövid Idő múlva új szödéshez tartozó szocialista orvetkezeti nyugdíjrendszer lép nak, s talán részben a las- szágok is tiszteletre
méltó
életbe. Ez alapelveiben
és sú visszaáramlást is előse- erőfeszítéseket tesznek, hogy
rendszerében azonos lesz a gítik.
a fegyveres erők megkapják
bérből élőkével. A nyugdí.j
Továbbfejlesztjük a jöve- mindazt, amire szükségük
összege a tagok tényleges, a delemelosztási
módszereket van.
közös gazdaságban
végzett Is. Előmozdítjuk, h o © a
Országaink közös erőfeszímunka utáni
jövedelméhez szövetkezetek az évj részeés a nyugdíjélekhez igazo- sedés na©obb részét, leg- téssel az alapvető fe©vernemek vonatkozásában a vidik.
feljebb azonban RO százalé- lág legjobb.
Az 01 termelőszövetkezeti kát termelési költségként — haditechnikáját legcélszerűbb
adják katonyugdíjrendszer nem jelent már év közben garantáltan náik kezébe.
külön megterhelést az állam- cs rendszeresen
munkadíjCzinege Lajos
ezután a
nak. Annak növekvő terhét ként kifizethessék a teljesítisztikarának és
maga a termelőszövetkezeti tett munka után tagjaiknak. hadsereg
parasztság viseli, hiszen a A mostoha természeti körül- sorállományának képzéséről
beszélt,
majd a politikai
nyugdíjjárulék-befizetési
mények között gazdálkodó
rendszer is azonos lesz a gyenge szövetkezeteknek az munkát elemezve így folytatbérből élőkével. A termelő- állam segítséget nyújt ah- ta:
A fejlesztéssel — kiképzésszövetkezetek 1968
január hoz. hogy tagjaiknak — a
eddig elelsejétől egységesen a tagok- közös munkában való rész- sel kapcsolatban
nak kifizetett jövedelem 7.5 vétel mértékétől függően és mondottak önmagukban is
bizonyítják
fegyveres erőszázalékának megfelelő társadalombiztosítási
járulékot ennek előmozdítására — az ink. a Magyar Néphadsereg
adott
viszonyoknak
megfeerkölcsi-politikai helyzete tokötelesek az országos nyugdíjalapba befizetni. Ez a 7,5 lelő évi részesedés na©obb vább szilárdult. Az alkalmazszázalék, magában foglalja a részét, legfeljebb 80 százalé- kodás az új viszonyokhoz az
betegellátási és balesetbizto- kát, ók is garantálhassák és új technika megismerése, a
sítási járulékot is. Ezenkívül kifizethessék. A jövedelem- kiképző- és a nevelőmunka,
szervezési
a szövetkezeti tagok jöve- elosztási és munkadijazási a tervezési és a
ter- feladatok nap nap után kidelmük után a bérből élőké- forn'iák megválasztása
munkável azonos módon progresz- mészetesen ezután is a ter- merítő. fáradságos
belső val jártak.
sziv nyugdíjjárulékot fizet- melőszövetkezetek
Ilyen helyzetben tartósan
nek be a nyugdíjalapba. ü © e lesz.
helytállni és erdeményeket
felmutatni, illetve
azokat
Új földjogi törvény készül
megtartani csak olyan emberek képesek, akik eszmeileg,
'almi. gazdasági fej- sdlárdulása és további erő- politikailag szilárd alapokon
loc, .i ik eredményei, a gaz- sítése
lehetővé és szüksé- állnak, megértették pártunk
dasagt irányítás reformja, a gessé tesz,! a földtulajdon Altalános és honvédelmi potermelőszövetkezetek
meg- elvi alapon
nyugvó,
per- litikáját, s keszek faradha2 OtL-MAGYAtlORSliG

jak a szövetkezeti földhasználat biztonságát és nehezítik a hosszú távú befektetéseket, Éppen ezért a Központi Bizottság ú © látja, a
szocialista forradalom teljes
megvalósításához elengedhetetlen a szövetkezeti földtulajdon bevezetése és fokozatos kiterjesztése előnyös lesz
ez a szövetkezeti
parasztságnak és előnyös egész szocializmust
építő
társadalmunknak is. A szövetkezeti
földtulajdon
meggyőződésünk szerint a szocialista tulajdon egyik formájának tekintendő. Megvalósítását fokozatosan és gazdasági eszközökkel lehet és kell elérni. A kívülálló személyek, a
nem szövetkezeti tag örököRök tulajdonában levő földek megváltási ár ellenében
kerülnek a szövetkezet tulajdonába, a
szövetkezeti
földalapba. Ügyszintén megváltási (ha bár eszmei) ár
ellenében kerülhetnek a szövetkezetek
tulajdonába a
használatukban levő állami
tartalékföldek, ha ezt kérik.
U©ancsak me©áltási
árat
kell fizetni annak a tsz-tagnak a részére, aki földjét
felajánlja szövetkezeti
tulajdonba. Az Ilyen megállapodás a szövetkezet, és a
szövetkezeti tag földtulajdonos közötti szabad elhatározás. a legszigorúbb önkéntesség alapján jöhet csak

létre. E téren mindenféle
kampányszerűség
szigorúan
tilos, a sietség és türelmetlenség káros. E folyamat
hosszú időt fog igénybe ven-

ni. annál is Inkább, mert a
megváltási árral járó anyagi
terheket maguknak a termelőszövetkezeteknek
kell
viselniük.

Kialakulóban a társadalmi szervezetek
A gazdaságirányítási rendszer
továbbfejlesztésével
összhangban célszerű és szükséges a termelőszövetkezetek
demokratikusan
rr,e©álasztott társadalmi szervezetei nek kialakítása. E társadalmi
szervezetek
a
következők
lesznek: a termelőszövet.kezetek országos kongresszusa,
amely né©évenként ül össze,
továbbá a kongresszus által
me©'álasztott. országos termelőszövetkezeti tanács, valamint a területi termelőszövetkezeti szövetségek. Legcélszerűbb, ha e szövetségek
a megyéken belül a gazdasági
tájkörzetek szerint
alakulnak meg.
E szövetségek elsősorban
olyan feladatokkal foglalkoznak. amelyekkel a
társult
szövetkezetek megbízzák, illetve. amelyek
választott
szerveik határozataibői következnek. I © például elláthatják az egymás közti s az
állami vállalatok közötti termelési, értékesítési, beszerzést e©üttmúködés koordinálását; termelőszövetkezetek
közötti létesítményeket, vállal-

kozásokat hívhatnak
létre!
felkérésére rendszeres ellenőrzést végezhetnek a részvevő
termelőszövetkezetek
kön ©élésében,
ügyvitelében ; ellátják a szövetkezetek
jog- és érdekvédelmét stb.
Kívánatos é« javasoljuk,
h o © a jövő évben tartsák
meg a termel őszövetkezetek
országos kongresszusát. Ezen
a küldöttek tár©alják meg
a termelőszövetkezetek kérdéseit. Az új termelőszövetkezeti törvény és az új földjogi törvény tervezetét, valamint a területi termelőszövetkezeti szövetségek létrehozásával kapcsolatos kérdéseket. A területi szövetségeket
a
termelőszövetkezeti
kongptaszus után célszerű
megalakítani.
Befejezésül Fehér Lajos
hangsúlyozta:
Szövetkezeti
parasztságunk, mezőgazdasági dolgozóink és vezetőink munkájukban továbbra is biztosan
számíthatnak a párt, a kormány és az egész társadalom
legmesszebbmenő támogatására!

Fegyveres erőink oltalmazol szocialista
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tatianuj munkálkodni annak
megvalósításáért.
A fegyveres erők újjászervezésével. a hadsereg n a © arányú fejlesztésével párhuzamosan a fegyveres erőkben
dolgozó pártpolitikai szervek
jélentősen fejlődtek. A f e © veres erők tagjai érzik, tudják. hogy pártunk rendszeresen és behatóan foglalkozik a honvédelemmel.
A Magyar Népköztársaság
fegyveres erőiben szolgálatot
teljesítő hivatásos állomány,
illetve annak egyes tagjai'
politikai megítélésénél az a
legfőbb követelmény — függetlenül attól, ho©' párttag-e
vagy sem —, hogy fenntartás nélkül kövesse a Magyar
Szocialista Munkáspárt által
kidolgozott alapvető
— a
nemzet egészének
érdekeit
kifejező — politikai irányvonalat, s azért ingadozás nélkül harcoljon bárhol és bármikor.
Mindezt azért mondhatom
így el, mert a hivatásos állomány elbírja ezt a mércét.
Miután a fegyveres erőkben a sorkatonákat illetően
egyértelműen a fiatalsággal
— nagyjából azonos életkorúakkal — foglalkozunk, ez
alapot ad. hogy az ifjúsággal
kapcsolatos vitában mi is elmondjuk tapasztalatunkat és
véleményünket.
A bevonuló fiatalok óriási
többségéről csak elismeréssel
szólhatunk. A fe©elmet, a
rendet megsértők
aránya
nem nagyobb, mint általában
a felnőttek között. A 18 éves
behívási korhatárra történő
fokozatos áttérés a fegyveres
erők, a
társadalom és az
egyén sz.empontjából
egyaránt bevált,
határozottan
előnyös!
A honvédelem
minden
eredményében benne van az
a rendkívül sokirányú, önzetlen segítség.
amelyet az
idősebb testvértől, a szovjet
hadseregtől, annak vezetőitől. az Egyesített Fegyveres
Erők
főparancsnokságától
kaptunk.
Czinege elvtárs
ezután a

hazánknak

kodni annyi, nrfnt. e © Hőben
védelmezni a hazát és n © a n akkor az egész
szocialista
tábort, a társadalmi fejlődést
A kövekező években anyagi lehetőségeink keretein belül tovább folytatjuk fegyveres erőink, a Magyar Néphadsereg fejlesztését, korszerűsítését, u©anakkor • kiképzés
korszerűsítésével, a
vezetés továbbfejlesztésével,
a technikai
eszkőzök még
alaposabb
megismerésével
biztosítanunk kell a fegyveres erők kezében levő eszközök technikai és harcászati
adottságainak
legmagasabb
fokú kihasználását
Biztosíthatom a
kűMötta
elvtársakat, pártunkat, dolgozó népünket, h o © a Magyar Népköztársaság fegyveres erői mindig hű oltalmazni lesznek hazánk határainak, a testvéri szocialista országok
fegyveres
erőivel
együtt népeink és a szocialista országok biztonságának, a
világ békéjének, a szocializAzt valljuk, b o © a szocia- mus szent ü©-ének — monlista
országok e©-ségéért, dotta befejezésül a honvéerőik tömörítéséért munkál- delmi miniszter.

társ fegyveres testületekről
szólt. Ennek kapcsán a következőket mondta:
A határőrség személyi állománya
megbízhatóan védelmezi hazánk, a
Magyar
Népköztársaság határait. A
belügyi karhatalom munkája magas színvonalra emelkedett A személyi állomány
szakmai tudása magasrendű
poitikai értékkel párosul. A
nemrég még fiatalnak számító új fegyveres testületünk,
a munkásőrség, szervezetében
megszilárdult tagjai
nagyfokú öntudatból tesznek
tanúbizonyságot, amikor napi
munkájuk eredményes ellátása mellett
kitartóan fejlesztik tudásukat, és szereznek mind nagyobb gyakorlatot a rájuk háruló feladatok
végrehajtásában. Becsülettel
és sikeresen őrködnek a közrenden. a közbiztonságon, államunk és polgáraink, életés va©onbiztonságán e©'éb
fegyveres testületeink, rendészeti és más szerveink Is.

Végh László;

Kialakulóban
vannak
ai új mechanizmus elemei
Végh László, a Pamutnyomóipari Vállalat vezérigazgatója felszólalásában
beszélt a több mint huszonötezer embert
foglalkoztató
vállalat munkájáról, amelyben a szegedi
textilművek
révén része van a szegcdieknek is.
Hangsúlyozta:
három év eredményei bizonyítják, hogy helyes volt a
gyárak összevonása,
mert
növekedett a gazdasági hatásfok és nagyobb nyereséget tudnak
biztosítani az
államnak s nagvobb jövedelmet a dolgozóknak.
Elmondotta, hogy néhány
hónappal ezelőtt elkészítették elképzeléseiket
arról,
miként kapcsolódhat a Pamutnyomóipari Vállalat az
országos intézkedéshez. Azt
is elkészítették, hogy miképpen
biztosítható a jobb
munka alapján nagyobb jövedelem a dolgozók részérc.
Kidolgozták a piaci
információs rendszernek, a vállalati tervezés új módszerének, a hatékonyabb állóeszköz-gazdálkodásnak, az értékesítésnek 1967. évi rendszerét. Gondoskodtak munkatársaik eredményes elméleti felkészítéséről is.

nak vállalatuknál és a vállalati irányítás finomítására
több közgazdasági elemzést
végeztek. A vállalati irányításnak fontos része a vidéki két nagy üzemmel, a szegedivel és
a sopronival
fenntartott kapcsolat módja. Köszönettel
emlékezett
meg a vezérigazgató arról,
hogy a Szeged városi pártbizottságtól többször kaptak
hasznos észrevételeket munkájukra vonatkozóan és a
gyár budapesti igazgatósága
jó kapcsolatot igyekszik továbbra is fenntartani a helvi párt- és állami szervekkeL
Valóban nagy biztonságérzetet adott ez nekünk, gazdasági vezetőknek. Egyben
nagy felelősséget
ró ránk,
hogy éljünk a bizalommal,
s óvakodjunk a helyi ügyekbe való kicsinyes beavatkozástól, a hozzáértő vezetők
tekintélyének esetleges lejáratásától, az
értelmetlen,
minden áron való centralizációtól — mondotta, majd
kijelentette, hogy ahol közgazdaságilag indokolt,
ott
igyekeznek a gyáregységnek
még több önállóságot biztosítani.

Beszélt a továbbiakban arFelszólalásában
Végh
ról. hogy az új gazdasági László ismertette a Pamutmechanizmus bizonyos ele- nvomóipari Váliglat fe.ileszmei mar kialakulóban van- tesét és ezen belül a szege-

A z M S Z M P ÍX. kongresszusáról jelentjük
él
textilművek
bővítését.
Hangoztatta: a
harmadik
ötéves tervben az a kötelezettség hárul a vállalat valamennyi dolgozójára,
hogy
minél előbb visszatérítsék a
beruházási összeget a népgazdaságnak,
hozzájárulja-

nak a nemzeti
jövedelem
gyorsabb
akkumulálásához.
Ebben nagy szerepe van a
jó pártmunkának is, amely a
bizalom légkörét alakította
ki már eddig is a vállalatnál és szárnyakat ad a dolgozók kezdeményezéseinek.

Az MSZMP IX. kongresszusának
nyilatkozata az Egyesült Államok
vietnami agressziójáról

A mandátumvizsgáló
bizottság jelentése
A mandátumvizsgáló bizottság megbízatásának megfelelően munkáját elvégezte
es jelenti a kongresszusnak:
A Központi Bizottság határozata alapján a budapesti,
a megyei és a fegyveres erők
pártértekezletein 559 szavazati és 49 tanácskozási jogú
küldöttet választott meg. A
kongresszuson jelen van 554
szavazati
jogú küldött, a
kongresszus tehát határozatképes. A hiányzó küldöttek
Igazoltan vannak távol.
A kongresszus küldötteit
felelős
megbízatásukra
a
pártértekezletek
gondosan
választották lei és készítették
elő. A küldöttek valamennyien részt vettek a Központi
Bizottság kongresszusi irányelveinek vitáiban, a pártértekezleték
eszmecseréiben.
Jól ismerik a párttagság és
a pártonkivüliek véleményét,
lelkiismeretesen
dönthetnek
a szocialista építés — itt. a
kongresszusi beszámolókban
javasolt — soron következő feladatairól.
A jelentés ezután a szavazati jogú küldöttek legfontosabb adataiból összeállított
statisztikával
mutatta
ki.
hogy a kongresszuson minden réteg (a termelő munkában részvevő fizikai dolgozó — üzemi munkás és
tsz-tsg — gazdasági "ezető.
értelmiségi
foglalkozású —
tudós, mérnök, orvos, peda-

gógus, író, újságíró, jogász —,
állami, államigazgatási, társadalmi és tömegszervezeti
vezető, fegyveres erők tagjai, pártfunkcionárius munkás) képviselve van.
A jelentés szerint a küldöttek 16.8 százaléka nő, és
83.2 százalék férfi; az életkor szerinti statisztika megmutatja, hogy minden karOsztály képviseletet kapott.
A szavazati jogú küldöttek
15.2 százaléka már a felszabadulás előtt tagja volt a
pártnak. 1944—1956. között a
küldöttek 76.4 százaléka lépett a pártba, 1956 után 8,4
százaléka
A VIII és IX. kongresszus
közötti fejlődés tendenciáit
bizonyítja a küldöttek pártás állami iskolai végzettségnek növekedése is. Pártiskolát 13.1 százalékkal magasabb pártiskolát pedig 18.6
százalékkal végeztek többen:
az érettségizettek száma 6 8
százalékkal, az egyetemet és
főiskolát, végzettek
száma
pedig 9,3 százalékkal növekedett.
összevetve a szavazati jogú küldöttek adatait, megállapítható. hogv a kongresszuson képviselve van a párt
három generációja, társadalmunk minden dolgozó osztálya és rétege, férfiak, nők
és fiatalok Ezek az adatok
is bizonyítják, hogy pártunk
a munkásosztály, az egész
dolgozó nép pártja.

Hans M o M e :

Visszautasítluk a kínai
egységbontást
Hans Mahle. a Nyugatberlini Német
Szocialista
Egységpárt
elnöksége
titkárságának
tagja
köszöntötte a kongresszust, majd
arról beszélt, milyen nagyok
a Nvugat-berlini Német Szocialista Egységpárt. a munkásosztály és egyéb haladó
erők feladatai, mert a céljuk az. hogv
keresztülhúzzák a nyugatnémet imperialistáknak a békét veszélyeztető sötét terveit.
Az Egyesült Államok vietnami agresszióiáról szólva
elmondotta, hogy
Nyugat-

Berlin dolgozóinak körében
is egyre nagyobb méreteket
ölt a hősiesen küzdő vietnami nép melletti szolidaritási
mozgalom.
A
nemzetközi
munkásmozgalom kérdéseit taglalva
hangsúlyozta, hogy pártjuk
a leghatározottabban visszautasítja a Kínai Kommunista Párt vezetőinek támadásait. amelyek a kommunista és munkáspártok moszkvai értekezletén
kialakított
irányvonal és az SZKP ellen irányulnak.

Friedrieh Ebért:

Teljes egységben az SZKP-val
és az
MSZMP-vel
Friedrich Ebért, a Német
Szocialista Egységpárt Politikai
Bizottságának tagia
bevezetőben a két ország
közötti politikai és gazdasági ktiltesolatokről
beszélt,
majd külpolitikai kérdésekre tért át. Hangsúlyozta:
minden szocialista országnak. minden kommunista és
munkáspártnak.
a
világ
minden
felelősségtudattól
áthatott emberének egyesítenie kell erőit a vietnami
agresszió
megszüntetéséért,
minden idegen csapat DélVie'namból való kivonásáért és a vietnami
kérdésnek az 1954 es genfi egvezmények
alapján
történő
rendezéséért.
Ezután a német kérdésről
sz <lva rámutatott: mindkét
német állam békeszerető né-

pe azt követeli, hogy a bonni kormány revansista politikáját a békés egymás mellett élés politikája
váltsa
fel. Az európai béke és biztonság megteremtésének.
a
két német állam kapcsolata
és a többi államhoz fűződő
kapcsolatai
normalizálásának előfeltétele a második
világháború
eredményeként
létrejött német és általában
az európai határok elismerése.
A nemzetközi munkásmozgalom
helyzetéről
szólva,
telies egvetértését fejezte ki
azzal, amit
Kádár
János
elvtárs az MSZMP és Leonyid R'-ezsnyev elvtárs, az
SZKP Központi
Bizottsága
nevében mondott a nemzetközi tanácskozás megtartásának szükségességéről.

Német küldöttek a kongresszuson: Paul Fröhlich és Max
Rei mann
arra. hogy e két legagreszszívebb imperialista hatalom
— az NSZK és az Egyesült
Államok — összeesküvése
nemcsak a Német Szövetségi Köztársaság számára jelent súlyos politikai és gazdasági veszélyt, hanem minden népet és államot érint
és súlyosan veszélyezteti a
világbékét.
A Német Szövetségi Köztársaság számára csak egy
kiút van: jelenlegi politikájának alapvető megváltoztatása. Az új politikának
a
világon és Németországban
meglevő realitások
elismeréséből kell kiindulnia. Ez
magában foglalja azt
is.
hogy a határok revíziójáról
és az atomfegyver birtoklásáról mondjanak le és létesítsenek normális kapcsolatokat minden országgal, köztük a Német Demokratikus
Köztársasággal is. Az új politikának számot kell vetnie
a legszélesebb néptömegeknek egy európai biztonsági
rendszer megalkotására irányuló törekvéseivel.
Pártunk leleplezi a lakosság előtt a bonni politikát

és arra törekszik, hogy növelje a béke biztosításáért
érzett
felelősségtudatot
és
megmutassa a biztonsághoz
vezető utat.
A vietnami nép elleni
amerikai agresszió veszélyes
kiterjesztése miatt a legégetőbb feladatnak tartjuk
valamennyi kommunista akcióegységének
helyreállítását.. Ez ma a proletár nemzetköziség elsőrendű kötelessége.
Nagy gondot okoz nekünk
a kínai vezetők magatartása. amely árt a szocializmus
tekintélyének, s bátorítja az
amerikai
és
nyugatnémet
imperialistákat
agressziós
politikájuk folytatására.
A
Német
Kommunista
Párt támogatja a világ valamennyi kommunista és munkáspártja
tanácskozásának
gondolatát, hogy az összes
testvérpártok
imperializmus
és neokoloniatizmus
elleni
harca egységes és még hatékonyabb
legyen.
Pártunk,
mint a múltban, a lövőben
is mindig azon
fáradozik,
hogy hozzájáruljon a kommunista világmozgalom egységéhez.

Antonio Ramos:

A szocializmus győzelmének
biztosítéka
Antonio Ramos. a Portugál
Kommunista Párt Központi
Bizottságának tagja arról beszélt. hogy
milyen
nehéz
körülmények között folvtatiák harcukat
a portugál
kommunisták.
A kormány
elnyomó apparátusának ereje elsősorban ellenünk irányul. akik
következetesen
küzdünk a fasizmus ellen,
hűek vagvunk a munkásasztál v és az eg°sz portugál nép
ütméhez, — mondotta.
Salazar börtöneiben antifasiszta
harcosok
százai
sírtvlődnek,
közöttük
pártunk néhány kiemelkedő vezetőié. akiket rtrost az a veszély fenyeget, hogy a gyar-

Eivind Wik

Európa békéjét

Max Reimann. a Német
Kommunista Párt Központi
Bizottságának első titkára
hangoz'atta: szorosan
öszszefüz minket az önök pártjával az a közös törekvés,
hogy megőrizzük a német
militarizmus és imperializmus által fenj egetett Euró-

pa békéiét és biztonságát.
Beszélt
a
nyugatnémet
monopoltőke
leplezetlen
szándékáról, hogy bekebelezze a N -met Demokratikus
Köztársaságot,
visszaállítsa
az 1937-es határokat és „újrarendezze" Európát.
Max Reimann rámutatott

Az amerikai imperialisták vietnami agressziója
korunk egyik legszégyenteljesebb háborúja. Az Egyesült Államok kormánya felrúgva az 1954. évi genfi
egyezményeket, sárba tiporva a nemzetközi jog elemi
normáit, fegyveres erőszakkal avatkozik be a vietnami
nép belső ügyeibe, a kommunista terjeszkedés megfékezésének hazug ürügyén (óbb százezres haderővel
megszállta és pusztítja a tőle sok ezer kilométer távolságra eső Dél-Vitnamot. elfojtja a dél-vietnami
nép szabadságharcát, bombá/za a Vietnami Demokratikus Köztársaság terülelél. Az amerikai szoldateszka barbár vietnami ícttei. ártatlan emberek ezreinek és tízezreinek brutális legyilkolása kimeríti a népirtás nemzetközi bűntettét. Az amerikai imperialisták
agresszióját megvetéssel ítéli el az egész világ.
A Magyar Szocialista Munkáspárt IX. kongresszusa
úgy véli. hogy a Varsói Szerződés politikai tanácskozn
testületének ez évi júliusi bukaresti nyilatkozata jogosan
mutatott rá a Vietnamban folyó agressziós háború egyre
veszélyesebb jellegére. Az utóbbi hónapok eseményéi
teljes mértékben igazolták i nyilatkozat megállapításait. Az Egyesült Államok kormánya nem törekszik a vietnami kérdés békés és igazságos megoldására, ellenkezőleg, miközben békeszólamokat hangoztat, szélesíti a vietnami agressziót. Az Egyesült Államok kalandor vietnami politikája nemcsak Délkelet-Ázsia békéjét veszélyezíeti, hanem a világbékét is.
A világ békeszerető százmillióit csodálattal tölti
H a vietnami nép hősies harra. amelyet az amerikai
agresszorok ellen, szabadságáért, hazája egyesítéséért,
a haladásért folytat. Ezt a küzdelmet támogatják a
szocialista országok, minden haladó, a béke ügyét
szivén viselő ember. Világszerte mind szélesebbé és
erőtel,jesebbé válik a vietnami nép harcát
segítő
mozgalom. A Magyar Szocialista Munkáspárt, a Magyar Népköztársaság népe egységesen áll a megtámadott vietnami nép oldalán. Pártunk és népünk lehetőségeinkhez. mérten támogatja a vietnami nép harcát,
s politikai, diplomáeiai. gazdasági és knlonai jetlegü
segítséget ad számára. Es bízik abban, hogy a hős vietnami nép igazságos harcát teljes siker koronázza.
A magyar nép határozottan támogatja a Vietnami
Demokratikus Köztársaság négy- és a Dél-vietnami
Nemzeti Felszabadítási Front ötpontos követelését és
HoSi Minh elnök 1966. július 17-i felhívását. Az Egyesült
Államoknak haladéktalanul és feltétel nélkül meg kell
szüntetnie a Vietnami Demokratikus Köztársaság bombázását. ki kell vonnia saját és csatlósai fegyveres erejét
Dél-Vietnam területéről, a dél-vietnami nép egyetlen
törvényes képviselőjének kell elismernie a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Frontot, meg kell szüntetnie mindennemű beavatkozást Vietnam belügyeibe
és hiánytalanul meg keli tartania az 1954. évi genfi
egyezményeket. A vietnami kérdést rsakis ezeknek
a követeléseknek a tel jesítése alapján lehet megoldani.

mátokon
elhelyezett
koncentrációs táborokba deporA Magyar Szocialista Munkáspárt IX. kongresztálják őket. Számukra ez a
szusa szükségesnek tartja erősíteni a harcot az amehalálos
ítéletet
jelentené.
rikai imperialisták vietnami agressziója ellen. MindKérjük valamennyi
ország
azoknak. akik felelősséget éreznek népük és a béke
haladó erőinek
szolidaritásorsáért, össze kell fogniok az amerikai agresszorok
sát. támogatását e veszély
megfékezésére, az agressziós háború terjedő és mind
elhárításához.
johhan fenyegető tüzének eloltására. A szoeialista orszáA továbbiakban hangsúgok. a kommunista és munkáspártok akeióegységének
lyozta: a mi pártunk a nemmegteremtésével a világ minden békeszerető haladó erezet-közi kommunista és munjének a tömörítésével le kell fogni az imperialista
kásmozgalom egységében, a
agresszorok kezét! F.z napjaink legfontosabb fejadata.
P'oviett.mióva! való
barátságban és együttműködésben
Vietnam népe Igaz ügyért harcol. A magyar nép
látja a szocializmus világhisz abban, hogy győzni fog!
méretfi győzelme nagy ügyének legjobb biztosítékát. A
felszólaló ezután a portugál
kommunisták nevében sok
sikert kívánt a pártkongresz- dításárs kell törekedni. Az kn+ a javaslatokat és kezdeszusnak.
alOlasz Kommunista Párt a ményezéseket amelyek
marxizmus—leninizmus.
a kalmasak arra. hogy elvezeskom.
szocialista
nemzetköziség senek a nemzetközi
szellemében kész. kellő fi- munista mozgalom egységégyelemmel megvizsgálni aao- nek megerősödéséhez.

A vietnami agresszió ellen
Eivind Wik,
a
Norvég
Kommunista Párt Központi
Bizottsága titkárságának tagja tolmácsolta
a
Norvég
Kommunista Párt üdvözletét,
majd elmondotta: körülbelül
egv éve alakult meg a ..Norvég Szolidaritási
Bizottság
Vietnamért". A bizottság teljes erővel
azon
dolgozik,
hogy szerte az országban
nagvarányú tiltakozó tüntetéseket készítsen elő az Egye-

sült Államok embertelen vietnami háborúja ellen. A
nagy akciót december 10-ére,
az emberi jogok napjára tervezzük. Másik fontos célunk,
hogv hazánk
kilépjen
a
NATO-ból.
Eivind
Wik ezután
az
életszínvonal
alakulásáról
beszélt. Elmondta, hogy az
inflációs folyamat felemészti
azokat
a
béremeléseket,
amelyet
a
munkásoknak
időről időre sikerül elérniök.

Arturo Colombi:

Az egység megerősítése

Max Reimann:

Megőrizzük

A Magyar Szocialista Munkáspárt IX. kongreszkifejezve a magyar kommunisták, a szocializmust építő magyar nép érzéseit és akaratát, a leghatározottabban elitéli az Amerikai Egyesült Államok
Vietnam elleni bűnös háborúját, s testvéri internacionalista szolidaritásáról biztosítja az agresszió ellen
védekező hős vietnami népet.

Arturo Colombi. az Olasz
Kommunista Párt Politikai
Bizottságának tagja szólt arról a hallatlan méretű természeti csapásról, amely hazája egv részét sújtotta. Az
olasz nép a szerencsétlenségben
nagyfokú
érettségről,
egysééről tett tanúbizonyságot. Megemlítette azt a nagyszerű
szo' daritást.
amely
sok ország.
elsősorban
a
Szovjetunió részéről megnyil-

vánult irántuk. A továbbiakban elítélte az amerikaiak
vietnami agresszióját. Méltatta azt a segít.séaet. amelyet a Szovjetunió nyújt Vietnamnak és hangsúlyozta,
hogy az olasz nép egyértelműen elutasítja a kínai kommunista vezetők szovjetelienes egvségbontó politikáját.
Rámutatott, hogv a nenv
Te'közi kommunista mozgalom eigjségének
megszilár-

Salvatore Corallo:

A nemzetközi
munkásmozgalom
szolgálatában
Salvatore Corallo, a Proletár Egység Olasz Szocialista
Pártja Központi Bizottsága
végrehajtó bizottságának tiftkára elmondotta:
— Jelenlétünk az önök
kongreszusán azt
fejezi ki,
hogy érdekel bennünket, amit
önök a szocializmus építéséért, a béke védelméért, a hős
vietnami nép megsegítéséért
és a nemzetközi munkásmozgalom egységéért tesznek. Jelenlétünkkel is hitet teszünk
a proletár internacionalizmus
elveihez való
hűségünkről,
mert mi is szerény részesei
vagyunk a nemzetközi munkásmozgalomnak.
Még három éve sincs, hogv pártunk

megalakult, és az olasz választáson máris körülbelül
egymillió szavazatot kapott.
Erőnket az Olasz Kommunista Párt oldalán
országunk
munkásmozgalmának szolgálatába állítjuk. Kérjük, tekintsék StZt 9
nemzetközi
munkásmozgalom méreteiben
nem nagy, de erkölcsileg és
politikailag méltó részének.
Pártunk központi bizottsága állást foglalt
amellett,
hogy küzdjünk a nemzetközi
munkásmozgaom egységéért.
Ezt az állásfoglalás szükségszerűen magában foglalja a
kínai párt tevékenységének
szigorú bírálatát ls.

b o m b á t . 1966. december 3.
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A z M S Z M P IX, kongresszusáról jelentjük
'Folytatás

a 3.

oldatról.)

Enrique

E. Decosterd:

Lenin pártja:
v védőbástya

Az MSZMP
eredménye
segítség a testvérpártoknak is
Ernest Decosterd, a Svájci
MunkapHrt Központi BízottSáffának tagja elmondta:
— Kívánjuk, hogy kongreewzusuk gviimrtlrsöző
1©
gyen. hogv erősítse a szocializmust. Magyarországon. és
egyre nagyobb sikereket elerve. haladhassanak mindnyájunk közös célja, a kommunizmus
felé. — Majd
ltam gsulyoet a.
hogy a Magvar Szocialista Munkáspárt
minden eredménye jelentós
segitsegei jelent
a Svájci
Munkapartnak.
Felszólalasa befejező résreben a nemzetközi munkás-

a nézeteltéréseknek. Természetesen nem ringatjuk magurfkat i 11 u a okban arra nézre. hogy mennyi időre é«
mennyi türelemre lesz szűkség ahhoz, hogv a helyes
marxista—leninista
elvek
alapján
visszaállítsuk
az
annyira
fontos
egységet.
Ilyen
szemszögből
nézve
értékeljük érdemének megfelelően a .Szovjetunió Kommunista Pártja, az önök pártta. es már szocialista országok partjai eddigi és jövőbe—
—"• annak'- érde—
ni erőfeszítéseit,
kében, hogy
elkerülve
a
meddő polemizálást, újból

W
a hasznos parbe— Jogos a
reményünk, szédet a Kínai Kommunista
hogy egy napon végetvetunk Párt vese tőségével.
H.

Nilssom

Az NSZK-ban
növekszik
a fasiszta veszély
Henrrlng Nilsson, a Svéd
Kommunista Párt
Politikai
Ei»ttsagan«k tagja bevezetöben
hazaja
dolgozóinak
helyzetével foglalkozott.
Az állandóan emelkedő
arak megnehezítik « kiajövedelmű néprétegek helyzetét, — mondotta, majd arról
beszélt: a Svéd KP a jövő
évben lesz 50 éves. Szólott a
közelmúltban eredmen.iesen
befejezett
nehéz
választásokról. ezután kijelentette:
— További fontos feladatunk
„• harmadik világ" szabad-

sagmozgalmainak
fokozott
tamogata.se. Növelnünk keli
az éberséget a Nyugat-Németországben állandóan rvóvekvő faeiszta vészéi.v miatt
Pártunk a svéd politikában
szocialista megújhodást akar.
Arra törekszünk, hogy m ország
összes haladó
erőit
egyesítsük a nagytőke reak
ciós ' S k á j T S t a T £ £
bon Hawink sajátos viszonyai közepette igyekszünk
megtalálni a szocializmushoz
vezető utat.

G^Jeffares:

Fokozódik a világbékét fenyegető
veszély
George .Teffares. az !r Dolgozók Pártja Központi Bizottságának
tagja
átadta
pártjának testvéri
üdvözletét, majd nemzetközi kérdésekről szólva hangsúlyozta, hogy
Írország
mindig
fenntartotta semleges átláspontját. Nem tagja a NATOnak es
a köztársaságban
támasznincsenek katonai
pontok.
— A vietnami nepnek
nemzeti függetlensegert. folytátott harca Írország nepében is együttérzést és csodálatot keltett — jelentette ki.
— A vietnami nép
elleni
amerikai agresszió állandóan növekszik, s ezaltal fokozódlk a világbékét fenvegető veszély.
Kétségtelen,
hogy az USA nem merne
Ili*

tovabb haladni eren a bűnös
és veszélyes úton. ha az imperialistaellenes erők. mindenekelőtt
a
nemzetközi
kommunistamozgalom
nem
lenne megosztva. Ha a Kínai Kommunista Párt ih-en
veseélves helvzetben az SZKP
ellen irányítja
támadásait,
ez csak az imperialistáknak
használ. Minden pártnak halaszthatatlan kötelessége az
egvseg mielőbbi
helvreallítasa. Pártom egyetértene egy
olyan nemzetközi konferenciával. amelyet azért hívnak
össze, hogy testvéri eszmecserékkel tisztazza az egvség
legjobb
helyreállításának
módját,
Az ír küldött végül
sok
sikert kívánt a
magyar
nepnek es az MSZMP-nek.

Ve'deh

Bővülnek

kapcsolataink

Ilié Verdet. a Román Kommunista Párt Központi BIzottsága állandó elnökségének tagja tolmácsolta pártja
* a Román Szocialista Köztarsasag minden dolgozójanak meleg, testvéri üdvözletét, majd elismeréssel szólt
a magyar nép kiemelkedő
sikereiről, amelyekel a szocialista építésben elért.
— A román kommunisták,
egesz népünk — amely jelenles lendülettel
munkálkodik a szocialista Románia
sokoldalú fejlesztésének
az
RKP IX. kongresszusán kidolgozott programja valóravaltásan — teljes sikert kiván a magyar
kommunistaknak. Magyarország valamennyi dolgozójának azoknak a feladatoknak a megvalósításához. amelyeket
a
kongresszusuk kijelöl.
— Népeink között testvéri
barátság es sokoldalú együttműködés alakult ki. amely
a tisztelel és a kölcsönös
előnyök, a függetlenség és
nemzeti szuverenitás, a belügyekbe való be nem avatkozás. a kölcsönös elvtársi
segítségnyújtás és a szocialista internacionalizmus marxista—leninista elvein
alapul.
Megelégedéssel állapíthaluk meg. hogy bővülnek
a kapcsolatok párt- és álla
mi vonalon, tarsadalmi
es
tömegszervezeteink között. A
roman—magyar
barátság
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erősítése szempontjából nagy
jelentóségűeknek
bizonyula Román Szocialista
t ak
Köztársaság és .
Magvar
Népköztársaság part- és i l | a m i vezetői között az utób
bi években történt látogatások és találkozók,
G.

Lister:

Agostino:

Enrique Lister. a Spanyol
Kommunista Párt Politikai
Bizottságának tagja a spanyol kommunisták nevében
testvérileg üdvözölte a kongresszust, a Magyar Szociau.sta Munkáspártöt és a maB v a r népet, majd elmondotta, hogy mind több nagy jelentőségű gvózeimet aratnak
Spanyolországban a haladó
crdk

- IX. kongresszusuk következeteeen kifejezésre juttatja hogy »r önök pártja
az összes forradalmi szocialista erők egységére törekszik Egyetértünk a magvar
elvtársakkal, s mi is tisztaban vagyunk azzal, milyen
lidércnyomasként nehezedik
az
az egesz emberiségre
észak-amerikai
itnperializm u s v e r e t é köreinek agreszsziós politikája. A nemzetközi
munkásmozgalomnak
mindent el
kell
követnie
szilárd egységének megerősftésére, mert ez döntő módon járul hozzá az agreszftaunbré.

réwtwhw
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A IX. kongresszusra érkezett külföldi
partdelegációk egyrésze tegnap hazánkkal
ismerkedett. A német, a dán és az angol
kommunista párt. delegátusai az esztergomi Műszeripari Műveket keresték fel és
üzemlátogatás után nagygyűlésen találkoztak a dolgozókkal.
A Magyar Optikai Művekbe látogatott a
Koreai Munkapárt küldöttsége, s miután
megtekintették a vendégek a gyárat, baráti beszélgetésen vettek részt a munkásokkal.
A vietnami pártküldöttség az Orion Rádió- és Villamossági Gyárba látogatott. Az
üzem dolgozói rendkívül
nagy szeretettel
fogadták a hősiesen küzdő vietnami nép
képviselőit, szolidaritásukról biztosították
őket és emléktárgyakkal kedveskedtek a
vendégeknek.

egyetemet. Az olasz pártküldöttség részt
vett az egyetemisták nagygyűlésén.
A Német Szocialista Egységpárt delegátusai a Budapesti Műszaki Egyetem vendégei voltak, ahol nagygyűlésen találkoztak
az egyetem oktatóival és hallgatóival. A
küldöttség Marx Károly mellszobrát nyújtotta át az egyetem vezetőségének.
Az Ikarus gyár vendégei voltak a Lengyel Egyesült Munkáspárt küldöttei, és
ugyancsak nagygyűlésen találkoztak a gyár
dolgozóival.
A Mongol pártküldöttség a Goldberger
Textilgyárba látogatott, a luxemburgi delegáció és az NSZEP nyugat-berlini küldöttségé pedig az Almásfüzitői Timföld gyárba,
s ugyancsak nagygyűlésen vettek részt.
A Fémlemezipari Művek munkásai a
finn testvérpárt küldöttségét fogadták, és
tiszteletükre barátsági gyűlést rendeztek.
A pártküldöttségeket tegnapi látogatásaikra a Magyar Szocialista Munkáspárt képviselői kisérték el.

_ A sajtóügvnökségek három nappal ezelőtt
adtak
hírt arról hogy Madridban
„ Kereszténydemokrata Unió
megtarkezdpménvezésprp
tolták valamennyi ellenzéki
erő képviselőinek tanácskozását, hogy összehangolják a
A bolgár pártküldöttség a Távközlési Kufrancoista népszavazás bojtató Intézetet kereste fel, az olasz párt dekottjára vonatkozó akciói
legáció pedig az Eötvös Loránd Tudománykat. A háború óta ez az első eset, hogy az összes ellenzéki
erők
egyetértenek
egy közös akció megítéléséversenysikerek:
ben. A francoista
vezetők A kongresszusi
minden erejüket megfeszítve igyekeznek elhitetni, hogy
a Spanyolországban
végbemenő változások az ő akaratuktól
függnek.
Semmi
sem áll azonban messzebb
az igazaágtól, mint ez.
Bár a kongresszusi mun- tehervonatok átlagos terheA változásoknak a mozga- kaverseny még nem ért vé- lésében.
tó ereje a tömegek akciója get, mivel az esztendő véA MAV munkájában fongéig tart, most, amikor ülé- tos szerepet tölt be a rak©
"mzetközi^
kommStista sezik az MSZMP IX. kong- dási szolgálat. Eddig mint„ ó l t . resszusa, a gyárakban, üze- egy 70 ezer kocsival többet
mo!!galom
fe,adatairói
— E napokban van a nagy mekben. vállalatoknál
egy- raktak ki, mint az előző évmadridi csata
harmincadik más után értékelik a ver- ben. A munkát jobban, szerseny eredményeit. Mérlegre vezetteben és gazdaságosabevtordulója.^E p a t á b a n reszt teszik az elmúlt
Például
hónapok ban végezték el.
vettek a szabadság önkénte
munkáját, Szeged-állomás hat brigádja
sei. akik hatvan országból erőfeszítését.
jöttek. Köztük volt a ma- megvizsgálják, vajon a fel- a IX. pártkongresszus tiszhónapra
vált már teletére hónapról
BVar n f P * ö b b ™ i n t ezer fia ajánlásokból mi
és ezeknek
csaknem
fele eddig is valóra.
spanyol
földben
nyugszik,
köztük a legendás Lukács Kétmilliós
többlet
tábornok: Zalka Máté. Itt,
A kéziszerszámgyár terebben a teremben szeretett
keresettebbek
Münnich Ferenc elvtársunk- mékei egyre
A szegedi kenderfomógyárkal. a legidősebb veteránnal külföldön és belföldön egyegyütt, jelen van egy része aránt. A szaporodó megren- ban dolgozó emberek nyolcazoknak, akik a harcok so- delések szinte feszegetik az van százaléka nö.
— ö k tényleg odafigyeltek
rán életben maradtak. Szól- éves terv kereteit, az üzem
jon nekik és rajtuk keresz- teherbírását. Főleg az egye- a kongresszusra. — mondia
tül a többieknek is szívből temes fogók után nőtt meg a gyár párttitkára. Gyulai
jövő haf-cos üdvözletünk! — az érdeklődés a külföldi pia- Zoltán, — és most akad téma
con. Ezért ajánlották fel a bőven.
mondotta.
a
kongresszusi
A pá ti ti t-k ár véleményére
Felszólalása befejező
ré- dolgozók
szében a kínai vezetők szov- munkavérseny | kezdetekor, vagyok kíváncsi, mi az, ami
jetellenes, egységbontó cse- hogy év légéig hozzávetőleg legjobban megragadta a fi2 millió forint értékű ilyen gyelmét a mowt. ülésező IX.
lekedetét ítélte el:
szerszámokat készítenek ter- pártkongresszus során.
— A Szovjetunió és Lenin ven felül.
pártja a mi
legszilárdabb
szerint
A feladat nem volt köny- A nép érdekei
erősségünk, védőbástyánk, s nyü. hiszen a kéziszerszám—
A
kongresszus
egész
ez magyarázatot ad arra. mi- gyárban számos korszerűtalaphangja tetszik. Megerőért elsőrendű célja a kínai len. öreg
forgácsológéppel síti eddig folytatott politikai
vezetők egységbontó straté- kell még ma is
dolgozni. irányvonalunkat.
amelv
giájának. hogy ellene
irá- Azonban a probléma megol- megfelel az egész dolgozó
összefogott a gyár nép érdekeinek.
nyítsák legdühödtebb rágal- dására
mazó támadásaikat. A kínai egész kollektívája. így sikeAmikor a munkatermekvezetők azonban
tévednek rülhetett. hogy az MSZMP ben végig sétáltunk, Gyulai
IX.
kongreszusának
megnyiZoltán is az aktulalistá.ssal
é« kudarcot fognak vallani
egyetemes
fogoból folytatja.
természetellenes.
esztelen tására
már
1
millió
600
ezer
forint
—
Legérdekesebb.
ami
terveikkel. Mi is osztjuk azt értékű mennyiséget készítethogy
a
a véleményt, hogy el
kell tek és küldtek el megrende- megragadott az.
szülő anyákról ilyen messzemenni
a kommunista
és lőiknek.
menő gondoskodás történik.
munkáspártok értekezletére,
A hazai kereskedelemben A part javaslata, amelyei
meg kell vizsgálni, hogyan eddig hiányzott az általános Kádár elvtárs a kongresszutömörítsük jobban erőinkét csavarhúzó. (A kongresszusi si beszámolójában elmondott,
munkaverseny ebben is segí- minket közelről is érint, hiPS erőfeszítéseinket vietnami
testvéreink
hatékonyabb tett. hiszen december végé- szen a dolgozók zöme nő.
megsegítésére
Ha
nedie re ebből is jelentős menv- Ügy vélem, nem kis jelenme s<? ltese
« «
re.
Ha
pedig nviséget állítanak majd elő. tősége lesz a sokat vitatott
egyesek a semlegesség
ké- A túlteljesítés együttes érté- alacsony népszaporulatra.
Meditálgar. a párttitkár:
nyelmes álláspontján kíván- ke így meghaladja a 2 és
fél millió forintot.
— Aki
Üjszeged
másik
nak maradni, ám tegvék, de
A kéziszerszámgyár a kö- felérő! jár a gyárba, elfáviseljék ezert a felelősséget. vetkező években az eddi- rad. mire beér karján a kisgieknél sokkal nagyobb fel- gyerekkel. Nagy segítség le«z
adatot kap. Tovább kell nö- számunkra
és
gondolom,
velnie az
exporttermelést. csökkenti a bölcsődei gonEhhez a gyár megkapja a dokat. is.
megfelelő segítséget: 8 milA gépek között folyik i
lió forint értékben felújít- mindennapi élet, A nedves
j iák a forgácsoló gépparkot. előkészítőben párás, meleg
, \ beruházás néhány nappal a levegő. A fonóban, a klíi ezelőtt már
megkezdődött, maberendezés ellenére is p©
gyengítéséhez, elbátor- I légy célgép a7. üzembe ér- rr»s a levegő. Igen, a munSZ nr
talanitásához és megalázásá- | kezett, s megkezdte a pró- kaidő csökkentése .. .
hoz.
j bákat.
— Nem maii keletű kér_ a mi országunkat 1957dés. — mondja Gyulai Zolben az olasz és az amerikai
tán — a városi pártértekezRekorder
edmény
leten én is Rzóvátttem. fogkapitalista korok altal tamoA MÁV szegedi igazgató- lalkoztam vele. örülök, hogy
hatott helyi konzervatív erők
kongresszuson ilyen hatáállamcsínye a nyugati ne© sága dolgozóinak munkaver- arozottan
szóba kei-ült.
kapitalizmus hatókörébe ta- senyét csak az év végén érszította — mondotta. — Or- tékelik. A kongresszus tisz- A
csökkentett
szagunkban
megvannak
a teletére azonban itt is megfeltételei annak, hogv síké- történtek az első összegezé- munkaidőről
hogy
resen harcoljunk mind a je- sek; megállapították,
A kiszerelő osztály gombokü- iyitógépén
lenlegi kormány
konzerva- az utóbbi hónapokban
dolgozik
Kürti
tiv, diszkriminációs és anti- lönösen erősödött a szocia- Lászlóné. aki régóta párttag.
lista
brigádmozgalom.
A Érdeklődöm tőle. hogv mii a
demokratikus politikája el- vasútigazgatóság
területén
len. mind pedig annak ér- december l-ig 4 millió 868 beszédtéma, mi foglalkoztatta az itt dolgozó asszony©
dekében. hogy köztársasá- ezer tonna árut szállítottak kat.
— A7, emberek mindig azgunk számára megnyissuk a el. ami 2,7 százalékkal több
a tavalyipál. A tehervonatok zal foglal kc7.nak. ami őket
demokráciára alapozott és a menetrendszerűsége
szintén a legközvetlenebbül érinti,
szocializmus felé tartó új javult, biztosabb lett. A fel- — mondja.
legkedvepolitikai fejlődés lehetósé- szabadulás utáni
— A koneresezuara gonzőbb eredményt ertek el a doltara.
geit.

Egyetértésben
a magyar kommunistákkal
Giacominl Agostino. San
Marino Kommunista Pártja
Központi Bizottságának tagja többek
között
hangoztatta:

0 testvérpártok küldöttségeinek
látogatásai

Beteljesült ígéretek
fokozta teljesítményét. Szeptemberi
eredményeiket
29 045 mázsával teljesítették
túl.
Munkájukat
dicséri,
hogy a nagyobb
feladatok
mellett az egy mázsára eső
bérköltséget közel 4 forint
50 fillérrel csökkentették. A
legjobbak: Majoros
Jánoa,
Gombos István, Bartos István brigádjai — de a többiek is példásan
dolgoznak.

„Szívünk szerint szóltak..."
— Például
a
munkaidő
csökkentése.
Várjuk, hogy
mikor valósul majd meg.
Azonnal tanácsot is mond
a megvalósításra.
— A7. lenne a legjobb, ha
a délutános héten elmaradhatna a hatodik műszak, így
ötna-pos lehetne az a munkahét. Sok dolgozót
érintene
nálunk, nagy segítséget jelentene
a
munkásnőknek,
őszintén mondom, már annak is örülünk, hoey egyáltalán szóba került, de tudom. hogy meg is valósul*
hiszen amit a párt mondott,
az mindig úgy is történt.

„Otthon
maradnék
a
gyerekkel"...
A fonó üzemrészben mondja Tóth Jánosné:
— Alig meri elhinni aa
embér. hogy ennyire kedveznek a kisgyermekes anyáknak. Én tudom rrri az, amikor beteg a pici gyerek, se
táppénz, se fizetés. Próbáltam annakidején, mert két
gyermekem van. Bizony jó
lett vnlna akkoriban is.
A fonó II. üzemben dolgozik kímélő
munkahelyen
Fáska Tiborné. Most várja a
harmadik gyereket. Kérdem
tőle. hogv igénybe venné-e
a lehetőséget, hogy odahaza
maradjon a kisgyprmek mellett két és fél éves koráig a
havi 600 forintos segéllyel.
— En igénybe venném a
lehetőseget — mondja
—
Ügy se keresnék
jó), amíg
olyan kiesi a gyerek, meg a
gondozása, nevelése is más,
ha az anyja van mellette.
— Mi ragadta meg ezenkívül a figyelmét a kongresszus munkájából?
— Én pártonkívüli
vagyok. de érdeklődéssel hallgatom a rádióban, meg a
léiében is a párt kongreszszusát.
Egv
foglalkoztat,
amiről Kádár elvtárs is beszélt. meg csütörtökön
epy
hozzászóló, hogy igazság©
sabban kellene a lakásokaé
elosztani. Mi is ott vagyunk
negycdmacammal egy nedves egyszobás lakásban, s
most jön az ötödik családtag — mutat maga elé —,
bizony jó lenne nagyobb lakás. de nem tudunk venni.
Egyébként hadd
mondjam:
a szívünk szerint szóltak a
kongresszuson.
Az asszonyka folytatja tovább a munkaját. Dolgozik
a gyár.
Gazdagít látván

Alekszej

Koszigin

Í

„9 mai Európában a háborús veszély kérdését
le lehel venni a napirendről"

Bombatámadás Hanoi ellen
11 kalózgépet

lelőttek

dett, a támadás után. Az
0 Hanoi (AFP, VISA)
Az AFP francia hirügv- egyik F—105 típusú amerinökség gyorshírben jelentet- kai lökhajtásos gépet a tute, hogy pénteken, helyi idő dósitó megfigyelése szerint
szerint 13 órakor az ameri- rakétával lelőtték.
Az amerikai légierő kakai vadászbombázók három
A szovjet kormányfő második napja
Párizsban
hullámban támadást intéz- lózgépei pénteken több hul0 Párizs (MTI)
tárgyalások
ugyancsak az szigin miniszterelnök rövid zott, amelyeket meghatároz tek Hanoi déli külvárosa el- lámban támadták a VDK
Koszigin szovjet miniszter- Elysée-palotában a küldött- beszédet mondott.
Többek tarsadalmi rendszerük és len. A támadásban több re- fövárosanak egyes körzeteit
elnök penteken délelőtt az ségek többi tagjának részvé- között kijelentette:
világnézetük különbözősége, pülőgép vett részt, mint a és Ha Bac, Bac Thai, Lan^
Elysée-palotában de Gaulle telével folytatódtak, a több
— (.Teljesen indokolt az a külföldi kötelezettségeik jél- VDK fővárosa ellen intézett Son tartomány sűrűn lakott
részeit. A VDK
fegyveres
tábornokkal folytatott
mint egyórás tanácskozáson megállapítás, hogy
lege, sok mindent tehetnek június 29-i bombázásban.
Az AFP jelentése szerint erői 11 repülőgépet lelőttek
a két ország
kapcsolatait
annak
érdekében,
hogy
hasznégyszemközti
megbeszé- érintő kérdésekről volt szó.
amikor a Szovjetunió és nos, békés
együttműködés a vietnami főváros egére és a támadó gépek több piléssel
kezdte
franciaorFranciaország
egyetértés- jöjjön létre minden olyan ; kót fekete füstfelhő emelke- lótáját foglyul ejtették.
Délben a párizsi városháza
szági látogatása második
ben és barátságban él, ak- európai állam között, amely- j
napjának zsúfolt program- épületében Párizs város vekor nemcsak az ő bizton- nek érdeke, hogy
zetői acbak fogadást a szovját.
ságuk, hanem az európai
A két államférfi bizalmas jet küldöttség tiszteletére.
biztonság is megerősödik.
Európában ne támadjanak
megbeszélését követően
a
A fogadáson Alekszej Ko- Ha pedig a szovjet—francia
új nemzetközi bonyodalkapcsolatokban
ingadozás,
mak és az európai kontigyanakvás lesz úrrá, mint
nens ne vál jék a veszélyes
ahogy az a második világpolitikai és katonai kalan- j
háború előtt volt, akkor az
dok színterévé.
agresszornak nagyobb lehe0 New Tork (AFP, DPA) a felhívásnak és elvállalja
— A Szovjetunió és Fran- j
tősége nyílik bűnös terveiévre a
ciaország
erőfeszítései —
A Biztonsági Tanács pén"titkári
nek megvalósításához.
amelyek nem a két ország |
tisztséget.
s
— A Szovjetunió minden- elkülönülésére, hanem a ke- teken zárt ülést tartott,
kor kész az együttműködés- leti és nyugati államok kö- ezen egyhangú döntést hore mindenkivel, aki őszintén zeledésének
előmozdítására zott, amelynek
értelmében
A világlapok vezető helyén a tény, hogy a CDU—CSU rá- érdekelt az európai politikai Irányulnak — mind nagyobb ajánlja a közgyűlésnek, hogy
megváltoztatásában megértésre és
visszhangra
közölt tudósítások elején a kényszerült a hatalom bizo- légkör
héten gyakori volt a budapes- nyos fajta megosztására, mu- és az európai államok ösz- találnak — jelentette ki a U Thantot újabb ötéves időti keltezés. A Magyar Szo- tatja gyengeségét, nehézsé- szehangolt cselekvésén ala- szovjet kormányfő. — Mind- tartamra válassza meg a vicialista
Munkáspárt
IX. geit, visszaesését. Ugyanak- puló európai biztonság szi- ez együttvéve azt a meggyő- lágszervezet főtitkárának.
kongresszusa, belpolitikai je- kor a szociáldemokraták be- lárd rendszerének megterem- ződést sugallja, hogy
A tanács egyidejűleg fellentősége mellett — jogosan vonásával szeretnék
köny- tésében — hangsúlyozta Koa mai Európában a hátarthatott nemzetközi érdek nyebben felszámolni a csőd- szigin.
hívással fordult U Thant fő© New York (MTI)
borús
veszély
kérdését
le
Arról a szerepről szólva,
lődésre is.
Az ENSZ-közgyűlés polititömeget és átmenteni, amit
lehet venni é« le is kell titkárhoz is, s ebben hangozamely
a
Szovjetunióra
és
kai bizottsága pénteken M
csak lehet, az eddig folytavenni a napirendről.
tatja,
hogy
„a
világszerveFranciaországra
hárul
az
euszavazattal,
ellenszavazat
tott irreális politikai vonalAz
MSZMP
A fogadás után Pompidou zet legmagasztosabb céljait nélkül, tíz tartózkodással elból. A nagykoalíció
tehát rópai biztonság szavatolásámegjegyezte, miniszterelnök adott ebédet szolgálná,
egyetlen kérdőjel. Nem a ban, Koszigin
ha a
főtitkár fogadta Indiának, az Egyekongresszusának
és a vezetésével
szavak,
csupán a
tettek hogy — amint a tények ta- Koszigin
sült Arab Köztársaságnak éa
posztján
maradna".
rilágcisszliangja
alapján lehet majd megítél- núsítják — a két ország szi- Franciaországban tartózkodó
Jugoszláviának azt a közöl
30-i szovjet küldöttség tiszteleténi. Ha a szociáldemokraták lárdan
. . .követi a június
.,
Nem sokkal a Biztonsági határozati javaslatát, amely
re. Az ebédet követően a
szorgalmazza, hogy az ázsiai*
Terjedelmes és
jelentős u miniszteri tárcák birtoko- szovjet-francia
nyilatkozá - Matignon-palotában
a két
világvisszhangra talált kong- saként még
azokról a fél-. < b a n k o z o s , e " meghatározott küldöttség folytatta a két or- Tanács zárt Ölése után U afrikai és latin-amerikai táresszusunk.
Különös sokat vagy negvedlépésekről ls le- i irányvonalat,
formában maszpontok felszámolásának
szág kapcsolatait érintő kér- Thant hivatalos
idézték a Központi Bizottság mondanak, amelyekre eddig v a ~a z oOrszagaink,
megmarad- dések megtárgyalását.
bejelentette,
hogy
eleget
tesz problémakörét — tekintettel
k k o z o t t a k e r e t e k ko
beszámolójának,
Brezsnyev hajlandóknak
mutatkoztak. ,
"
a kérdés nemzetközi fontosfelszólalásának és más be- az új bonni kormány még
ságára — további tanulmászédeknek azokat a részeit, nagyobb problémákkal tanyozás céljából utalják a
amelyek sürgették a nem- lálja szemben magát, mint
genfi leszerelési
bizottság
zetközi
munkásmozgalom elődje.
hatáskörébe.
antiimperialista akcióegységének létrehazását és ismét
marad
felvetették a komunista pár- Ll 7 hant
A két politikus teljesen elzárta magát a külvilágtót
tok nagy
tanácskozásának
,, ,
.,
...
szükségességét. Nem véletle- z a Eseményekkel
zsúfolt N ehét
Gibraltár
0 Gibraltár (AFP. Reuter) nali órákban találkozott a brit fővárosból
lott
le az
EN Z
w
nül irányult erre az érdeklő- Y oJr k
,
?
A fajüldöző
Wilson brit miniszterelnök „Tiger" brit cirkáló fedél- repülőterére.
dés. hiszen az
egységakció A " ' uvegpalotajaban
is. és Smith. a lázadó rhodesiai zetén.
Salisbury-i kormány miniszmeg hatékonyabbá
tehetné
Biztonsági Tanacs folvoWilson csütörtökön a késő terelnöke hajnali egy óraa szocialista világ békekezde- fs oo l, yn t aakl l aan d o , t a n a ? f k o z a ? o k fehértelepes kormány rezetője pénteken, a kora haj- ej jeli órákban érkezett a kor érkezett meg a titkos taményezéseit. amelyek sora.
„fótttkárvalság
lálkozóra. A két miniszterban különben fontos
ese- megoldásáról.
Lényégében
elnök több mint 13 hónap
ménvt hozott a hét: Koszigin egyseges volt az óhaj, hogy
után találkozott először. Ke© Moszkva (TASZSZ)
a
burmai
diplomata.
U
párizsi látogatását.
zet fogtak és rövid üdvözlő
Nyikolaj Tyihonovot,
a
Thant maradjon továbbra is
beszédet váltottak.
szovjet békebizottság elnöa világszervezet élén. KoWilson
és
Smith
pénteken
j két, a költőt, prózairót
ei
Rendhagyó
protokoll rábbi elhatározásával ellendélután folytatta a tanács- közéleti személyiséget
70.
tétben. most már U Thant is
kozást.
Wilson
és
Smith
az
Párizshnn
születésnapja alkalmából a
hajlott erre, és újabb
öt
éjszakát is a hajón tölti. A Szocialista
Munka
Hőse
évre vállalta a
főtitkári
két
politikus
teljesen
elzárta
Az üj kancellár a regi
© Bonn (AFP, Reuter)
címmel tüntették ki. A nemRendhagyó protokollal fo- tisztséget. U Thant
ismét
Az újonnan megválasztott bonni szólamot hangoztatta önmagát a külvilágtól, első- zetközi Lenin-békedíjas Tyigadtak Panzsban a szovjet hallatta véleményét
Vietminiszterelnököt. Az eldördü- „amról: a dél-vietnami ha- nyugatnémet kancellár, Kie- a két Németország kérdésé- sorban a sajtótól. A gibral- honov kitüntetéséhez megló 101 agvulövés államfőnek z a f i a k javasolta
tűzszünet singer. csütörtökön este tar- ben: az NSZK-t tekinti a tári repülőtéren várják a kapja a Lenin-rendet, valakijaro tiszteletadást jelentett, l l t a n
kifeiezte
reménvét, totta első hivatalos tv-beszé- német nép egyetlen képvi- két kormányfőt ugyanazok a mint a Sarló és Kalapáei
AFP gépek, amelyek ideszállitot- Aranyérmet.
s a repülőtérén a vörös sző- m i iven jó lenne, ha e tűz- dét Bonnban. A külpolitikai selőjének. Mint az
nyegnél maga De Gaulle kö- sz ünet állandósulna.
Erre kérdésekről szólva kijelen- közli. Kiesinger csak any- ták őket.
A „Tiger" cirkálón folyó
szöntötte a magasrangú ven- azonban továbbra sincs reá- tette. hogy tisztázni és le- nyit tett hozzá, hogy a két
deget. A francia elnök neve- i i s reménv az Egvesült Al- hetőleg erősíteni igyekszik a Németország lakossága azon- tárgyalások minden valószízetes arról, hogy különösen lamok magatartása
követ- kapcsolatokat Franciaország- ban ..ne veszítse el egymást nűség szerint nem tartanak
tovább 48 óránál, mivel Wilkenyes
a protokoll-szabá- keztében. A DNFF kezde- gal. Hangsúlyozta annak a szem elől".
A csütörtök esti tv-műsor sonnak hétfőn jelentést kell
lyokra. Amikor kivételt al- ménvezése nvomán
kará- szükségességét, hogy továbbkalmaz és államfőként ma- CSOnvkor és újévkor, e két ra is szoros kapcsolatokat keretében Willy Brandt, az tennie a parlamentben. A
ga lesz tárgyalópartnere egy ünnepi alkalommal, elhall- tartson fenn az NSZK az új külügyminiszter is beszé- cirkáló útieélpontját továbbkormanyfőnek. ezzel
ismét gátnak majd a
fegyverek, Egyesült Államokkal. A to- det mondott. Bejelentette, ra is homály fedi.
kifejezi az eset rendkívüli- d e a hétköznapokon tovább- vábbiakban kijelentette: kor- hogy mint külügyminiszter,
© Moszkva (TASZSZ)
A két miniszterelnök ranségét,
a
szovjet—francia r a j s súlyos
árnyékot vet mánya valamennyi ország- .,a lehető legkevesebbszer" devújára a titokzatosság és
Georgij Zsukov
szovjet
kapcsolatok fontosságát.
maid a világra a vietnami gal a legjobb kapcsolatok fog előszobázni külföldi kormarsalit 70. születésnapja ala
szigorú
biztonsági
intézkemányoknál, Közölte, hogy
A hét legfontosabb külföl- háború,
létesítését óhajtja, beleértve részt vesz a NATO decem- dések olyan légkörében ke- kalmából és a Szovjetunió
di eseménye tehát a párizsi
fegyveres erői fejlesztésében
a Szovjetuniót és a kelet- beri párizsi miniszteri érte- rült sor, amilyenre Chur- szerzett érdemeiért a Legtalálkozó, amelv csupán meg,
.
(
kezletén.
európai országokat.
kezdődött, hiszen a kétnapos Aki a tigris
hatan
chillnek a világháború alatt felső Tanács Elnöksége Lesűrített, monstop
tárgvalá- . • . ,
a szövetséges hatalmak ve- nin-renddel tüntette ki.
nr, oz K
sokra a jöv
jövő hét derekán keJ '
Zsukov marsall a Szovzetőivel
tartott
találkozói jetunió
rül sor. a Rambouillet-i kasnégyszeres
hőse*
A régi keleti közmondás
óta a brit politikában nem számos szovjet és külföldi
télyban. Sok jel
mutatja,
hogy a Moszkva és
Párizs szerint, aki tigrisen lovagol,
volt példa.
rendjel tulajdonosa.
közötti „zöld vonal" (a köz- az vessen számot annak vevetlen összeköttetés jelképes szélyeivel. A példázat időszíne a békére és a reményre szerű: Wilson, brit miniszutal) máris kielégítően mű- terelnök es Smith, a lazado
ködik. Természetesen egy lá- rhodesiai fajgyűlölők vezeGibraltarban a
Tiger
togatás nem oldhat meg min- tője
(Tigris) brit hadihajó fedélden problémát, hiszen a két zetére
szállt, hogy a Földmény arrajáró munkatarsanagyhatalom különböző tár- közi-tenger
© Peking (TASZSZ)
hullámait szel© Cj-Delhi (MTI)
művet 3 300 000 tonna kapasadalmi
berendezkedésű és ve, a rhodesiai
Pénteken ismét több tucat it.
kérdésről
Provokációkat rendeztek a
Uj-Delhiben a szovjet és citásra fejlesztik, Kiruburuszámos kérdésben különböző tanácskozzék.
November huligán gyűlt össze a szov- Magyar
Népköztársaság az indiai kormányküldöttség ban és Dalliban ércelőkészia véleményük. Megvan azon- 30-án lejárt az a „végső ha- jet
nagykövetség
kapuja
A a 4. indiai
ötéves tervhez tó. Korbában
alumínium,
ban annak
a
lehetősége, táridő". amelyet a Nemzet- előtt, s szovjetellenes jelsza- nagykövetsége előtt is.
hogy a szovjet—francia kap- közösség országai Anglia elé vakat kiabáltak, sértegették nagykövetség bejárata előtt nyújtandó szovjet segítség- Pakhóban réz, Hardwarban
elektromos
felszereléseket
csolatok gyümölcsözően fej
a szovjet
nagykövetség és magyarelenes jelszavak je- ről tárgyal.
tad
tnJL es az általános
p, ftűztek
a rhodesiai
lázadás más pekingi szovjet intéz- lentek meg.
A szovjet segítségnyújtás gyártó
üzemet,
valamint
lődjenek
altalanos euelszámolására
London
legnagyobb tétele a bokáról kokszolót építenek
szovjet
rópai rendezés egyik biztos azonban mind ez ideig nem
acélmű befejezéséhez adan- segítséggel,
alapkö\ét szolgáltassák.
tudta, s főleg nem akarta
dó új hitel.
A Szovjetunió jelentős semegadásra
kényszeríteni
De tárgyalások folynak ar- gítséget nyújt Indiának az
Li kormány
Hóimban Salisburyt. Az egyetlen kézról is, hogy a bhilai acél- olajkutatasok terén is.
zelfogható eredmény.
néNyugaton a helyzet nem hány miniszter vállámlótoletek mögött, amelyek az ó
© D.takarta (AP)
változatlan. Az elmúlt héten gatása nyomán, a Wilson—
találkozó
Sukarno
indonéz elnök eltávolítására irányulnak.
elsősorban
Nyugat-Német- Smith személyes
Beszédében,
amelyet
a
országra érvényes tétel ez. létrejötte volt. A világ — pénteken az Indonéz NemMegtölt a kereszténydemok- és elsősorban az afrikai or- zeti Párt vezetői előtt mon- hallgatóság ismételten tapa dott beszédében sürgette po- sokkal szakított meg. az inraták majd két évtizedes po- szágok — joggal élnek
© Tokió (Reuter, AP)
azért szánta el magát
a
litikai monopóliuma, s lét- gyanúperrel, hogy a Wilson litikai híveit, sújtsanak le donéz
Szato japán miniszterelnök k o rmóny átalakítására, mert
elnök
kijelentette,
—Smith
találkozó
nem
hozazokra,
akik
el
akarják
tárejött a szociáldemokraták,... ,
hogy ; szocializmus törté- penteken delelőtt elfogadta d__„„,
kal kötött nagykoalíció. Az hat kielégítő megoldást. És volítani őt az elnöki tiszt- nelmi
18 miniszterének lemondá- n n a k , o b b "»»>w*tcret heszükségszerüség.
v
e
s
figyelmeztet
a
közmondás:
ségből. Az elnök
hangozuj kormány már letette az
sát. A Liberális Demokratamadasok érték az
is
esküt és dr. Kiesinger veze- aki a tigris hátán hajózik . . . tatta, hogy az imperialisták amelynek Indonéziában
j ta Párt elnökévé csütörtökön utóbbi idők közélett botráállnak azok mögött a kísér- győznie k6ll.
Réti Ervin
tésevel hivatalába lepett Az
l újból megválasztott
Szato nyai miatt

E

gy

hét |

U Thant újabb öt évre vállalta
a főtitkári tisztet

,
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ENSZ-határozat
az amerikai
támaszpontokról

Wilson és Smith a „Tiger" fedélzetén

Tyiltonov
a Szocialista
Munka Hőse

Kiesínger és Willy Brandt
első tv-beszéde

Zsukovot
Lenin-renddel
tüntették ki

Provokációk a pekingi
szovjet és a magyar
nagykövetség előtt

Szovjet—indiai gazdasági
tárgyalások

Sukarno sürgette híveit

Lemondott a japán kormány

Csütörtök,

1966. december 5. DÉL-MAGYARORSZÁG
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A Dél-alföldi MezögazdasA
(1 Kísérleti Intézet gazda
sága képesített könyvelői
vizsgával és állami gazdaság) *vakorlattal rendelkező

állnpszKoz

Keresünk

két

építőipari

technikust

üzemképes

makói munkahelyre, egy építőipari gépkezelót megyei szintű munkavégzésre, valamint 1 építőipari teljesítményeiszámolót hódmezővásárhelyi munkahelyre
Jelentkezni lehet: a Hódmezővásárhelyi
Tanácsi
Építőipari Vállalat központjában. Tanácsköztársaság
tér 59. sz/ alatt

nulvántartót

xS. 1911

Cement,
(lőpor, mész

A P NY V. Szegedi Textilművek KISZ-bizottsága ós
a Juhász Gvula Művelődési Otthon 1966 deeember
1 én vasárnap 5—fél 10 lg

F. hő 7-én — szerda — este lugoszláv és
magvar
szakácsok közreműködésé
vei különleges ételekből

táncdéiutáut

szerb - mauvar

rendez

vacsora!
rendezünk a

az
ANGYALOK"
gltáregyűttes fellépésével. Beléi-ŐCH: 5.- Ft.

TISZA

Énekel:
ÜRMÖS ILONA
és
SZŰCS SÁNDOR
maga arnóta -énekes.

RENDEZŐSÉG
r . mi

minden mennyiségben kanható a szatvmazl TÜZÉPen
*

a Szegedi

Belépődíj nincs.

M kereseti
lehetőséggel
azor.nall belépéssel

Gépkocsi-

bedolgozókat

vezetőket,

Vendégeinket
vártuk.

Külön bejáratú bútorozott szoba fiatal
férfinek kiadó. Sze
ged. Hálós u. 97. sz.
Elcserrlnem
ode.zszal kettöszoba összkomfortoa.
loggiás
központi fűtéses laL A K A a
kásomat
kettöszoba
laká
Kétszobás
odesszai, Öss7.komfortos
sért.
vagv
magánszövetkezeti.
kóz
házért.
-Bécsi
krt.
ponti fűtéses laka- kftrnvékén"
15 298
semat
elcserélnem lellgére a Sajtóházhasonló nagyobbra,
esetleg társasházban ba^
modern,
ls. „Sürgüs- 15 3119 Kétszobás.
központi fűtéses lajettgere a Sajtóház
kásért
keresek
belba.
városi. I. emeletn-l
Külön beláralú szo- nem magasabb régi
ba, diáknak fürdő- nagyméretű háromszoba-használattal,
szobásat.
„Sürgős"
hideg, meleg
vlz, 1332 lellgére a Saj
azonnalra kiadó. — téházba.
Lenavel u. 26
x
Ossraköltözrtkt Bal1 ©szobás konyhás
lakást keresek kölu vároat reprerentatlvhelven levő nagv
légténtessel
Szege
minden
<Jen. „Bárhol" 15 224 méfetű.
jeligére a Sajtóház- Igénvt kielégítő másba.
x fél szobás lakásom elEgyetemista fiú al- cserélném 2xi szobérlethez társat ke- ba összkomfortosért
res azonnalra. Hu- esetleg garzonért. —
Modern"
nyadi János agt. 4.. Cfmek"t
15 1172 lellgére a Sajfszt. 7
tóházba.
Átvennék épülő tár
aasházban két ér. fél Külön betáratű búktszobás lakast. Alán- torozott szohB
latot „Megegyezünk adő. 1ő otthonra ta7
15 285" jeligére
a lál. Tánél sor
CMllne térnél. Fel
fbtttóházha kérek.
sőváros.
Külön bejáratú bú- 2 szoha összkomfortorozott szoba fér
lakást
ftnek azonnal
kl- tos belvárost
egv szoba
edé úisrégedt vtlla- cserélnék
ö
®
szkomfortosra.
rriosvegéllomásnál.
. Belvárosban" 15 375
fjszeg'-d. Ptpaes u. Jeligére
a Saltőhá-9
x ha.
Kész. vagy
67-ben Fmelatt
szoba,
felépülő
társasvagv
szövetkezeti konyha, spátzos taházban
háromszo- nácsi és másfél szoösszkomfortos
bás lakást
átven- bás
lakénék.
„Gáz.
v»7" szövetkezett
elcserélném
közoontl fűtés 131" sem
kétszobás
összkomlellgére s Hirdetőfortos tanácstért. —
be
„Tavasz" 15 216 telKülön h-úárstű szo téére a Rntfőházha
bs mscénos
férfibúnek kiadó.
Oj sze- Külön hetáratú
szoba fflr
ged. Fogarssl u. 5 torozott
dőszoha-használattnl
X
és fűtéssel egvetcÁtvennék
belvárosi mt hallgat Inak azon
1—2 szobás összkom- nplrn kiadd Thttőfl
fortos
öröklakást. Rándor sgt. 16. sz.
Bzö'-etkezettt kn-ért.
I. emeletig ..Békés, Belvárost társasbárssba" 15 193 télig*, ba • vagv 7 szobá
re » Rí Kőházba
r lakást
átvennék
Elcserélném
nagv esetleg telepjeg épüszoba, konvha. snál
lőbe betársulnék
zos. udvart.
maTCézzpénr"
'6 >76
ga® földszintes laká- 'eltéére a Rébóhésomat. Sándor
u. ba.
16.
X Fcvedűtáttő érlejmlKülön határa ti) hó
séel férfinak kűlőn
torozott szoha ktt
betárntó
hótornzotl
leénvnsk ktaőő. Ér- v-ehq ktadő
re-.-edeklődni Sándor u
dűlállő- T8 776
tet
rt's
x léére a Ratsőbázh,
Fiatal házaspár kts
nagv
lánvá-al
albérleti Ttétl feVvö.ő lakán
szobát keceR sflroő. egvsznhás
escrőlnénk
kélsrr.
sas
NVMgslom"
. TOltséeiéri76 776 tettéére s R."1- básra
tősse-l- ts zen teftnő
tőházhn
rc
n
Rattőbáztaa.
Mntánvos
nőnek
o'thonr adni*, e w e . Külön betárntű hó
hé
dftWWtő
nyutűU.v tr rovott szoha
kTnűó
PŐ ..JőtettrtT- 16 74- z e n á r n s k
ffl rűűnzpha -hr --n f
laTHéVa a Sattdház
tattal
AlsöktVötö
ha kérem
sor 77 f" lénrrö
Belvárosi. most épít
rn-eTet
S
tő 7 rrohás gázfűtéses társasház-részen' Külön betáratű hő
azonnal átadom— torozott —ebébe seo.
kerestünk.
s-Aronral- 16 71" *"4- hstársat
< -—h ztes
Itéi i a Rn17őh*-be.

Ügyintézői
Molnár
Telefon:
21-55

INII4TI.4N
Háromszobás
össz
komfortos
magán
ház, alápincézett garázzsal. azonnali átadással eladó. Érd.:
vasárnap egész nap.
Uvő héten délelőtt.
Kecskeméti u.
5.
szám. Felsőváros

x n . 5-en 6 órától üzemeltetése

megszűnik

KC.MP XII. hó 5-től üzeme) nannal
X

Egy hold szőlő
és
800 n-öl
oszibarar:kos kiadó, vagy eladó, „Fiatal tak" —
15 151
leiigere
a
Sajtóházba.
bagvaritelep, tcsedi
Gcza u. 9. szainu
ház eladó. Érdeklődni szombat del
után.
vasárnap
i gesz nap
x
Életjáradékkal
házat vennek nénitől,
vagy bácsitól.
. Mostoha
gyerek
173" jeligére a Hirdetőbe.
x
2 családnak megfelelő ház Dankó P.
u. 15.. ugyanott egy
: zobabútor eladó.
Petőfitelep. 14-es u
625. sz. alatt
250
n-öles kertes kétszoUa,
összkomfortos
magánház gazdálkodónak is alkalmas,
ióvöéVI áta lássál eladó.
Érdeklődni
szombaton
délután
és vasárnap egész
nan.
x
ltorozsmán
beköltözhető családi ház
eladó. Érd.: Cioész
Szöv., Illetve Kun
II. 11.
x
Algyft. Dózsa u. 38.
szám
alatti
ház
azonnali
laká®A»adással elarló.
kövesút közel.
Érd.:
mindennap Jókai u.
26 sz.
x
Ház eladó Valda u.
41 sz.
Felsőváros.
Csillag tér mellett.
Fid.: 4-től.
Budapesten, Baross
Gábor-telepen. Darntrnlch u.
22. sz
ház eladő. b"köUözl-.rtő. Érd.: Szeged.
Petőfitelep.
Szellő
II. 12. (XIV. U.)

Ráktól sor 18
sz.
ház 1 szobás f ü r d t - H á z r é s z s z o b a - k o n v s7c.hás nagv mellék- ház lakással eladó
épülettel.
lakását- Érd.; vasárnap déladással etadó.
x előtt' 9-14-ig. Lugas
u.

26.

Újszegeden 3 szobás Keresek
egyszintes
komrortos báz mel- báz ép(l ésébez
telléképülettel. garázs- ket Róktison. vaey
zsal eladd.
„AddFelsővároson
1
aa mentes" 15 197 lellgére a Saltóházba 166 n-öüg. ..Aratónlattal 167" teltgére a
Hirdetőbe.
Belvárosi egyszobás
elsőrendű átösszkomfortos
ház Fiadé
három
hold
rész eladó. Hasonló írható
fekete
föld
tanyálakáscserével. LenRzanka .Tó-sef.
gyel u. 26 a emelet, val.
Szeged. Felsővárost
telefon: 48-15.
rrkrte földek ""7
Beköltözhető fél ház
eladó. Közép n
1.
Alsóváros.
X

Fia dó 2906 n-öl ős-űés
kntpzlhararkos.
1 "99 szőlő, külön 7
hrld szántóföld
7
Házhelv eladó. Sze beid fekete föld Ferged. Kisfaludy u. 37. tő. ddlöbep
Érd-k
lődpt: Német 671 k
'ősné. Szeged. Gém
Révai ti stb számú I I . 1 6 .
ház negved része eladd lakáacserével. — Társasház-őpftéséhez
Érdeklődni
lehet: hetársulpdk. közműTán "sí rs Mihály u vesített utea bel—á3„ n . emelet. Sánta rost vagv BelvárnsT«tván (6—4 tg.) Te boz közeit T emelelefon: 17-81.
x tig 2 szoba
össz
komfort. Ofm: özv.
Frr kis kertes ma- TC.ardos
.Tózsefné
gánház tobb csere- Sándo-falva.
Rzó
lakással eladó
Kc- ebepvt n r"
rnes u. r f b .
x
Flartn egv fél ház
szob"
náz 269 n-öl telek- telpkk"l. 2
kel eladó. UJ-Pctő- kopvba. és
pv-árt
fttelen Dárda n 8 kon—ha
B"eset u
(36. utca). Érdeklőd- t6 Érd : délután 5
ni R e m é n y n. rt. x éra
utáa-

6 OflL-MiOYAAfiSfZÁf őmm^k i m éscembm a.

Mindennemű

karamho'os autók

xS 116

lavitása gyorsan és tót. a
15 éve fennálló KOOS JÓZSEF autókarosszérla készítőnél Szeged. Kossuth
Latos sgt. 20.
xK

A CSONGRÁD MEGYEI ALLATFORGALM1
VÁLLALAT
a megye területén december 5—16-ig
l e n v é s / á l l a l - l V l v á s á r Iá**! f a r t
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, valamint az állat járlatlevele és fedeztetési igazolása.
A vásár időpontjáról és helyéről a helyi felvásárlóink
adnak pontos tájékoztatást.
Értesítjük tenyésztőinket, hogy február hó l-ig tenyészállatvásárt nem tartunk

Mg-erőgépek és
pek lavltasában

keresünk azonnali felvételre. Villanyszerelési éa hegesztési oklevéllel rendelkezők előnvben. Jelentkezés a tsz elnökénél személvesen.
Táncsics
Mgtsz.
!*"" V
X. K.

MEGYEI
VÁLLALAT
h k 3r0

Áramszünet
Az Áramszolgáltató Vállalat közli, hogv 1966 december 5 tői 19 lg 7-16 óráig a
Rákóczi u . Hámán K. u„
Bem tábornok u„ Borba®
u„ Pálfi u„ Szabadsaltó u.
Barát u„ MAtvás tér által
határolt területen Idősza
kos ÁRAMSZÜNET leaz.

Képeit, festményeit, kereteztesse Szövetkezetünknél.
Szeged, N a © Jenő h. 6. Bizományi Áruház mellett.
OLCSÓ ARAK KIVÁLÓ MTNOSÉC. BO VALASZTÉK

Első osztályú
lucernaszéna
20 vagonnal eladó Ü1szeged. Bérkert u. 119. Telek. 15 409
fon: 16-54.

Ház eladó azonnal
beköltözhető
lakatsai. Veresács u. 47.
Ei d.: földszint.
Újszegeden közműves utcában keresek
200 n-öl telket, ahol
kétszintes házat építeni lehet. „Újszeged", 15 246 jeligere
a Sajtóházba.
Beköltözhető 3 szobás, nagy gyümólcsöskertes ház
eladó. Szőreg. Petőfi
u. 154 Érd.: vasár
nap 10—1-lg.
Nagyállamassal
szemben telek
eladó,
raktározásra
alkalmas. Dobó. Vadász u. 2/a.
Ház eladó.
Répás
u. 31/h. Erd.: Szatymaz u. 7/a.
Összkomfortos családi ház melléképülettel eladó,
egy
kis konyha és kis
szoba szükséges, érdeklődni szombaton
délután 4-től.
vasárnao egész nao.
Malom u. 12. Felsőváros.
Fodortelep,
kettdszebás összkomfortos kertes magánház
lakáscserével
eladó. .Belvárosi la
káscsere" 15 327 jeligére a Sajtóházba.

A L L A S
MŰSZAKI
szakmában jártas üzletszerzőket felvesz a megye
területére
Csongrád megyei V.
Iparcikk
Klskcr.
Vallalat.
Hódmezővásárhely, Lenin u.
29.
X
Az Egvetem Kísérleti Fizikai Intéze
te elektrotechnikust
keres felvételre, ok
tatásl és gyakorlati munkára. Technikumi végzettség és
5 éves
gyakorlat
szükséges.
Jelentkezés Rerrieh Béin
tér I. emelel
48.
szoba december 8.
12-13 és 18-19 óra
között
x
Takarítást
vállalok
hetimként
egyszer.
. Nyugdiias 181" Jeligére a Hirdetőbe, x
Háztartási
alkalma
zottat nehezen mozgó idős néni mellé keresünk. Bokor
II
47)
x
Tízéves gyakorlattel
vegyésztechnikus
munkahelvet változtatna. .15 1S7 ieligére a Sajtóházba.
x
Salát
gépkocsimon
anyagbeszerző vagy
pgvéh blzsimi állást
keresek. .Opel"
15 "86 jeligére a Sajtóházba.
x
Szereit környéki termelőszövetkezet sertés- vagv
szarvasmrrba-gondezónak
eibeh ezkeinév
Laké- szükséges
—
116 14S" lellgére
a
makói Hirdetőbe.

Géplakatos éa
hegesztő
szakmunkás
jo termelőszövetkezetbe elhelyezkedne
megegyezéssel.
„Jó
munkaerő
116 146"
Jeligére a
makói
Hudeinbe.
A JOZAEF A. Tudományegyetem állandó munkára félvesz bádogos-vízvezeték-szerelő
szakmunkást.
Jelentkezés: Dugonics
tér
13. sz. Műszak) cso.
portnál
x
Bejárónőt heti két
délelőttre
keresek.
Megbízható 60" Jetigére a Hirdetőbe.
Agronómus. ki a felsőfokú
mezőgazdasági öntözéses
növénytermesztési szakot végezte. 2. éves
gyakorlattal
állást
keres Szegedhez közel.
„Agronómus
183- lellgére a Hirdetőbe.
Felvételre keresünk
érettséeizett. képesíteti könyvelői végzettséggel és töbh
éves
gyakorlattal
rendelkező könyvelőt. Jelentkezni lehet: Csnneráő Megvet
Allatforgalmt
Vállalat
Szeged
Hcrgosi át 11
x
Szeged T. Téglagyár
kp7ánfütőt
felvesz.
Jelentkezni
lehet:
Baial út 2—4.
x
f n v f B
Bélyegét legelőnyösebben
vásárolhat,
értékesíthet
Falus
bélyegkereskedés.
Kelemen u. 4.
x
Nyugdiias
asszonyi
kis
beteggondozásért
családtagként
felveszek.
Sándor
u. 16 Pintemé.
x
Zsirszódával
főzött
s7aooant
cserélek
egész nao. Rákóczi
11 33.
X
Serléspörkölés 40.—
Ft. vágást feldől go
zással
szakszerűen
vállal, előzetes bejelentés alapján. —
Universal Ktsz szolgáltató részlege. Gogol u Tg szám. Te1" "oo • 7I.9S "1 "1 v
Kerékpárok.
triciklik kismotorok 1avftása. zománcozát°li 7<?frbarak4sa vállalatok.
k«zíllet.ek és maeéno«sok r é c é r e Szovjet
kerékpárok caranHálls
lavftása. vm
nr5mrPi=""Vian1ka1 vállalat Kocíiit.h
L,a1o* Sfft. 49—51.. Rókusi
Kórházzal
czomhőti
Rzolcn vn nllsszfrozást.
leötés' bfmzézi váll"!oV. t ' d v s r " Msrctt. Vézirpiipksüzléi
Klgvó ii 6.
x
ftombélhúzást
sűrL'ősop is véli ül MÜ1i f r Frzsl. U1 üzlttbrjylség: T.ÓPln krt.
55.
"'cgP'-últ kötött pulóverét
k""d1 —énjét
P)"vis,-<tis á'siaklt1)1 jsöllc- 6>zs1 —
U1 ü-'-thriviség Lénia k r t 55.
x

munkagélártas

szerelőt

Díszítse otthonát

Figyelem.'
A tápéi pontonhíd

X. S. 149 954

í szoba Osszkomfoitc-s szövetkezeti lakást
átvennék. 1
szoba, konyha, spájzos
KIK cserelaka
sem van.
„Szlvárvímykltérő 57" jel
izére a Hirdetőbe.
Eleserélném kiskunfélegyházi Fő utcán
levő 2 szoba össz
komfortos
lakásomat szegedi hasonlóra. „Sürgős
91"
lellgére a Hirdető
he.
Különálló killon beláralú albérleti szo
ba 2-3 leánynak kiadó. Újszeged, Csa
logánv - u.
11/a,
szombat, vasárnap.
Dolgozó fiúnak albérleti szoba fürdá
szcba-ha.sználattal —
ktadó. F.rd.: délután
2-től. Földműves u.
ÍJ
Kisleány szobatársat
keresek. Párizsi krt
38'a. Batáné.
r.zv nő«
albérleti)
felvernek
fűtéssel
fürdőszoba-használattal.
Pusztaszeri
ti. tt
Irányoknak albérlet
kiadd. Feltámadás n.
15. Érd.: csak I. 2.

alkalmaznank. Alánlatoka'
Közszolgálat" Ieligére
a
Saltóházba kértük.
x

xS. 99

segéd-géokocslvezetöket és
rakodómunkásokat 16 kereseti lehetőséggel
állandó
munkára
felveszünk. Jelentkezés: 10. sz. AKOv
munkaügyi
esonortlánál.
Szeged. Marx tét 10—11.

Hirdetések fel- étele é» flgvtntézése. Sajtóházban. Magyar Tanácsköztársaság u. 10. Telefon: 55 35. 35 00. érdeklődni 3-1 óráig.

szerelettel

technikust

Konzervgyár

CSONGRÁD
ALLATFORGALMl

Kísért
KARPATT MIHÁLY népi zenekara.

Rafiapapues
gyártására

vese fel a Táoé! Háziipari
Termelőszövetkezet. Érdeklődni lehet személvesen deeember 5-én délelőtt I őrá
tői rt őrá lg a szövetkezet
központiéban. Táoé.
xS. 977

ÉTTEREMBEN.

vontatói

ajánl
megléteire
készpénzért

xH. 139 708

kerea.
Jelentkezés: deeember • ás
7-én 1—11 óráia a gazdaság Szeged, r ü r i a. 51. sz.
alatti kőzoonilában.

1967. Január 1-vel maaaavagy mélv-énítőioari férfi
vagv nőt

G—35-öh

December hó 5-én és 6-án, reggel 9 órától este Tl óráig
jugoszláv és m a © a r szakácsok, valamint cukrászok
részvételével árusítással egybekötött

hidegkonyha-

és

cukrászati

bemutató a TISZA ÉTTEREMBEN.
Vendégeinket szeretettel Tárjuk.

FIGYELEM!
A Vasutas Művelődési Otthon (Rákóczi n. I.) ma
20 órától reggel 4 óráig tartó nagyszabású

Télapó-bált

rendez

Közreműködik: a „DELFIN"-zenekar.
Minden fiatalt szeretettel vár a
S. 208

RENDEZŐSÉG

Értesítjük
kedves vásárlóinkat,
É rs

P:

rT|

hogy

a budapesti
Pamuttextil M ű v e k
december 10-ig árusítással egybekötött
textilkiállítást rendez a

Tisza Áruházban
Bemutatjuk és árusítjuk a © á r által termelt jövó év
textilújdonságait és frottír áruit.
Tisza Áruház nyitva r e g g e l 8-tól este 7-ig
xS. 78

Figyelem

!

Árleszállítás

A kötözött tűzifahulladék árát 1966. december 31-ig leszállítottuk. Az eddigi 34.60 Ft/q e © s é g á r helyett fenti
időpontig új árunk: 30,— Ft/q
Megrendelést
vagonos szállításra is vállalunk, az ár
feladóállomási
ár!
Most szerezze be tüzelőszükségletét!
Ládaipari

Vállalat

szegedi

Csanádi u. 1—3.

telepe

H. K. 379

hódfarkú
cserepet
vásárolunk
Clm:
Szegedi Csérépkálvhn Készítő és JaWtő Ktsz. Szé4ed Gogol u. 9. Telefon:
13-24.
Sz. 149 870.

Hirdessen
Magyarországban!

Jubilál a nehéz ügy
Pontosan egy évvel ezelőtt irtunk Marton József
és Braun Ervin „nehéz
ügyéről" — a szalámigvártas egyik eljárását átformáló találmányuk kifizetése körül tamadt bonyodalomról. Akkor szóvá tettük, hogy a bevált, a régi
eljárásnál évente sok millió forinttal több hasznot
hozó találmány régóta üzemel, de a feltalálóknak
mécsem fizetik ki az őket
megillető díjat.
Vajon mnst egy év mólra mi a helyzet az ügyben?
Talán a feltalálók
már
megkapták az őket megillető ősszegeket? Á, dehogy.
Marton József, a szegedi
szalámigyár dolgozója és
feltaláló társának jogutódjai (Braun Ervin időközben
már meghalt) csak biztatást kaptak az 1964 március 1 óta teljes kapacitással,
jól működő szalámiérlelő
berendezésért.
Mi is történt 365 nap
alatt, hol akadt el a találmány után járó díj? Erre
csak megközelítő pontossággal válaszolhatunk: a
felsőbb hivatal nem határozott. az 1961 március 1-én
14R921 lajstromszám alatt
bejegyzett találmány
kifizetési okmánya a Húsipari Trösszt és az Élelmezés-

A kávéház már régen a múlté, de a
múltból még maradtak itt kávéházi alakok. Kár volna nem
megírni őket. Lám,
velem szemben is ez
a . . . Nénit akartam
volna mondani,
de
bizonyára
megsértődne érte. Legyen
hát. idős hölgy, nem
bánom.
Illetlenség
hallgatózni, de olvan
hangosan beszél, hogv
akkor
is
hallom
minden szavát,
ha
befogom a fülem.
— . . . Hál a P. —
egy közismert szobrász nevét mondja
—. az. aztán a nagyszerű művész!
Két
évvel ezelőtt ismerkedtem
meg
vele.
azóta már többször
is voltam a műtermében meg a lakásán.
Most, a nyolcvanadik
születésnap.iár.
leszaladtam a piacra,
vettem egv hi hetet-

ügyi Minisztérium bűvkörében forog. Mert mire lehetne másra gondolni, hiszen a feltalálók képviselői
és a Húsipari Tröszt számos megállapodás
után
1966. július 25-én véglegesnek látszót írtak alá. Ebben Marton József és Braun Ervin jogutódjai lemondtak a találmány népgazdasági
hasznosítása
alapján történő kifizetésről
és beleegyeztek az eszmei
díjszabásba, annak ellenére. hogy így sokkal kisebb
összegre számíthatnak.
Ez a megállapodás tehát
létrejött. Marton József sűrű érdeklődésére azonban
megint csak türelemre intő
levelek és telefon válaszok
éiáieztek Budapestről. Közölték. hogy az Élelmezésügyi Minisztérium valamelyik
illetékese előtt fekszik az ügy. Ebben viszont
nem kételkedhetünk, mert
az ügy — ezek alapján egészen biztos — csak fekszik. de érdemben alig intéződik Kissé keserű szájízzel
kérdezzük
egy év
után, mire vár a két illetékes szerv, mikor fizeti ki a
feltalálóknak az őket jogosan megillető találmányi
díjat?
Matkó

Az

István

Mint a Rudé Právo pénteki számában közli, a Pozsony
környékén november 24-én
szerencsétlenül járt repülőgép roncsai közül eddig 81
személy maradványait emelték ki. Harminckét áldozat
személyazonosságát a helyszínen sikerült megállapítani. A többi áldozat személyazonosságát a pozsonyi Komensky Egyetem törvényszéki orvostani tanszékének
professzorai próbálják tisztázni.
Az áldozatok között van
két nagy európai
művész:
Vaclav Jiracek
csehszlovák
karmester és Kat.ia Popova
énekesnő, a Bolgár Népköztársaság népművésze. A Rudé Právo
pénteki
száma
mindkettőjük
nekrológját
közli. (MTI)

Expedíció
jégtáblán
Ar úszó jégtábla, amelyen az
Északi-sark—11 szovjet tudományos állomás működik, áthaladt
az észak'- szélesség 89 fokán és
mindössze 88 kilométer választja el az Északi-sarktól. Az állomás alatt a jég két és fél évvel ezelőtt indult mcc a Vrangel-szieet térségében és nehéz
2099 kilométeres utat tett meg.
Az állomás egy nagy jégtáblán
kezdte meg működését, de az
Ismételt Jégtörések
következtében a tábor a jégtáblának egy
töredékére került és széles repedés választja el a nagy jégtáblától.

egészen

más
lenül szép rózsacsokrot. Csengetek, maga a mester nyit ajtót. Mondom
neki.
drága P. űr. adja a
teremtő, hogy
még
sokáig
egészségben
élien és sok-sok csodálatos alkotással örvendeztesse meg a
nemzetet.
S
azzal
megcsókoltam az arcát jobbról is. balról
is. Nacvon
kedves
volt!
Megajándékozott Egy kisleánykát
ábrázol a szobor, de
miiven
kifejező!
Csupa báj! S képzeld. mit mondanak
az ismerőseim? Hogy
én szerelmes vagyok
a F -ba. Nahát!
Közben
idejött

volt...
hozzám a pincér, míg
fizetek,
nem
kell
odahallgatni Már indulnék. de ezt még
kivárom:
— . . . Mentem a
Dorottya utcában —
meséli most asztaltársának. aki látszatra nem sokban különbözik tőle —. s
egyszeresük elém áll
a rendőr,
s
azt
mondjak nem lehet
tovább menni. Már
miért ne
lehetne,
amikor nekem erre
van dolgom?
Nem
szabad, mert
most
jön a sahné a Nemzeti Galériából.
Na
és aztán, tőlem jöh e t attól én mehetek. De nem enge-

Szeged varázsa
c>

Régen, amikor még a falusi csodák világában
éltem és ntéa a legmagasabb szalmakazal tetejéről nézve is csak árván gunnyasztó tanyákat
ölelt körül a szúk horizont. Szeged volt álmaim
városa. Amikor még a létező összes folyók legnagyobbikának a sehova sem mozduló, pocsolyásvizü, békalencsés Szárazért tudtam, a Tiszát szerettem volna látni. ..Majd elviszlek egyszer — mondta anyám — csak erősödjél meg a
gyalogláshoz." Attól kezdve állandóan lázt>an
egtem. a várható élmény nagysága nem hagyott
nyugton. Tiszta időben, amikor olyan volt a levegő. mint a lemosott, ablaküveg, kiálltam s
búzaföld közepére és Szeged irányába meresztgettem a szemem. Ügy tűnt. hogy homályosan
látom a város tornyait, de az is lehet, hogy ezt
az erős vágyakozás okozta.
t
Hiába A mindössze huszonegynéhány kilométer távolságban tündöklő tornyokat gyerekfejjel sohasem bámulhatttam meg közelről. A
szomszédunk ugyan felbiztatott egyszer, hogy
elvisz a vásárba kocsipásztornak. de becsapott.
A felfokozott izgalomtól egész é.iiel alig aludtam. s hajnalban, mire indulni kellett volna.
Lajos bácsi átjött bejelenteni: itthon kell maradnunk. mert a Rémusz nem bír felkelni az istállóban.
Ez a csapás szinte megsemmisített.
Vagy tizenöt esztendő múltán, 1945 júliusában
jutottam el végre álmaim városába. Pusztán
szegénységi, illetve ebből eredően érzelmi alapon már tagia voltam a kommunista pártnak
olvastam is jó rakásnvi könyvet, de Szegeriről
még mindig csak annyit tudtam egy sokfelé
őgyelgő malackupeetől, hogy nincs annál szebb
város az Alföld kerekségén. Bizonyosra vettem,
hogy igazat beszél, azért, amikor a mi pártszervezetünk is megmozgatta a népet a szegedi
kommunista nagygyűlésre, azonnal jelentkeztem.
Felpántlikázott kocsikon, nótás-vidáman jöttünk vagy kétszázan a tápéi réten keresztül. A
Marx téren gvülekezett. hullámzott az egész
kórnvék sok tízezres tömege, onnan meg a
Széchenyi tér árnyas platánjai alá vonultunk
aeneszoval. végellgthatatlan színes sorokban.

Egy kis lotlö
nyereményslalisztika

II repülő-

dett.. Hát csak
ott
ácsorogtam s eszembe
jutott amikor az én
drága jó megboldogult urammal Bécsben jártam.
Ferenc
Jópset
előtt bezzeg
nem zárták
le
az
utakat! Nyitott hintóban kocsikázott a
feleségével, s melletük csak a hadsegéd
ilt, egy snájdig. fess
fiú. És a császár integetett.
köszöntötte
a járókelőket,
akik
megéljenezték. Neki
nem volt mitől tartania . . .
— Es a fiának, Ferenc Ferdinándnak?
A hölgy
megbotránkozva néz. barátnőjére. s csak ennyii
mond:
— Ja. az egészen
más volt. akkor máinem élt szegény jó
uram.
FEHÉR

KALMÁN

Amióta 1957 márciusában
Fortuna istenasszonya hoszszű útjára indította a lottó
szerencsekereket, a hetenként
ismétlődő számhúzások
izgalma a
tárgynyeremény
sorsolásokkal tetéződik. Kilenc hosszú esztendő
alatt
nemrégiben rendezték
meg
az ötszázadik számhúzást és
az évek során
a megnyert
hasznos tárgyiak özöne könynyíti meg a szerencsés lottózók mindennapi életét.
A Lottóigazgatóság rendelkezésünkre bocsátott adatai
szerint az első ötszáz
heti
számhúzásra majdnem
kétmilliárd-ötszázmillió
szelvénnyel vettek részt a játékban. Ugyanezen idő alatt hárommilliárd 731 millió 357
ezer forint ütötte a szerencsés nyertesek markát.
Lássunk néhány adatot a
tárgynyeremény
sorsolásokról, melyben a kezdettől szeptember l-ig megtartott sorsolások szerepelnek.
A lottón nyert öröklakások, családi házak, üdülőlakások száma 448 darab: valósággal egy kisebb szegedi
— bátran
kimondhatjuk:
boldog — utcát lehetne öszszerakni belőle. Ha
pedig
vidéken
országút
mellett
emelték, volna milyen boldog. kedves, napsugaras település lehetett volna bel®
le.
Az ország útjain 270 lottón
nyert Renault,
Moszkvics,
Skoda.
Warszawa,
Volga,
Wartburg szalad. A ráérő
statisztikusok
kiszámították,
ha valamennyit egy parkolóhelyen helyeznék el. bizony
kétszer is megtöltené a főváros legszebb terét, a Vörösmarty teret. Számítsuk még
hozzá a lottón nyert oldal-

Kossuth Rádió
4..rá Hirek. 4.33 Hajnaltól re«gelia . . 5.no Hirek. 5.30 Reggeli
krónika. 5.50 Falurádió. fi.iái Hirek. 6.to H t o k . 7.no Reggeli krónika II. 7.15 Körzeti
időiárás.
7.50 Oi könyvek. 8.(Hl Hirek. 8.OS
Műsorttmertetrá. 8.rá
Lányok,
asszonyok. 8.40 Mezei
csokor.
9.00 Orvosi tanácsok. 9."5 Onorarészletek. 10 00 Hírek. 10.10 Az.
ember élete: Játék. Szerelem,
Harc. F.mlékezés. 11.12 A Maavar Rádió és Televízió énekkara énekel. 11.57 Hallgatóink
r e v e i m é b e ! '5- oo Hirek.
12.15
Bécs' vér. Részletek
Johann
S: rauss onerettiéból ;3.SN A budapesti színházak miisora. 13.98
Két v e n d r e a Janón Kávéházból: József Attila és Naey La-

Engem úgy kellett előrelökni, mert minduntalan
megakadt a lábam, hogy bámulhassam a cifra
palotákat, a számomra is kitáruló egész meseszerű világot. S amikor a városháza balkonjáról Gobbi Hilda gyújtó erővel elszavalta Ady
A hadak útján címú versét (korábban soha nem
hallottam) biztos voltam benne, hogy Szeged
sokkal többet nyújtott számomra, mint amenynyit álmodni mertem felőle. „Itt van a nép,
trónt ülni fog most, ezer évig férge a rögnek"
— zengték-zúgták fölöttem a hangszórók tölcsérei. s úgy éreztem, ez a gyönyörű város ébresztette fel egészen a bensőm mélyén szunnyadó
igazságot is, s ezzel a forradalomhoz kötött végérvényesen.
E tündöklő napnak már elmúlt 21 esztendeje.
Szeged varázsa azonban nemhogy elmúlt volna,
hanem tovább nőtt a szememben, pedig már
nyolc ország sok városával volt alkalmam öszszehasonlítani. Külföldet járva láttam magasabb házakat, több luxusautót, baktattam zord
hegyek csapásain, lubickoltam tengerek sós vizében. elvezettek automatizált gyárakba és középkori kastélyok termeibe, de egy hét múlva
mindenhonnan hazakívánkoztam ide a bolondos
Tisza partjára. Naivitás ez, vagy kicsinyes lokálpatriotizmus? Lehet. De olvastam, hogy jól
érezte itt magát mindig mindenki'. Mikszáth
Kálmán 1878-ban, szegedi újságíróskodásának
első napján azt írta a Szegedi Naplóba: ,. . . .
nem úgy erővel lettem ide annektálva: a saját
vágyam és a rokonszenv hazám az egyik legnagyobb ' árasa iránt, hozott ide." Igaz, ez még az
árvíz előtti, régi karakterű Szegednek szólt, de
a mai város is bizonyosan meleg vallomásra
késztetné az írót. Egy német például a nyáron
fél napra tervezett szegedi látogatását azért
hosszabbította meg egész hétre, mert mint mondta, s nagyon sokan hangoztatják — „ennek a városnak különös vonzása van".
De mi cz a Vonzás? Micrt ragaszkodom például én annyi év után is ehhez a városhoz,
hiszen ha úgy vesszük, már rá is unhattam volna. Nem itt ringatták a bölcsőmet, a szüleim,
testvéreim, rokonaim távol vannak, tehát tulajdonképpen én is azok közé tartozom, akikre a
tőzsgyökeres szegediek azt mondják: „Ezt is
űgv hozta a szél valahonnan". Az először annyira megigézett gangos paloták megzsugorodtak
már a szememben, sőt a Tiszát is lekisebbítette
•alahogv a hozzászokás. Akárhányszor véaigbaktstok a parti korzón, olyan keskeny vizecskének látom, mintha a Szárazér lenne. Százával

Bőséges
gombatermés

kocsis és szóló motorkerékpárokat, bízvást állíthatjuk,
hogy a lottó nem kis mértékben járult hozzá az ország személygépkocsi- és motorparkjának növekedéséhez.
A második músgak gépeiről szólva érdemes
lenne
megvizsgálni, hogy a lottón
nyert mosógépek
mekkora
Patyolat tizem kapacitásúnak
felelnének meg. Ha pedig a
lottón nyert hűtőszekrényeket vizsgálnánk, biztosan be
lehetne hűteni két KÖZÉRT
üzlet teljes árukészletét
a
polcokkal együtt.
A kultúra és művészet áldásait viszi a nyertesek otthonai a lottón nyert tv- és
rádiókészülék. Az elmúlt kilenc esztendő alatt 8500 darab tv-készülék talált szerencsés gazdára. Ez olvan
nagy mennyiség, hogy elérné
Európa
legmagasabb
hegycsúcsát — ha
valaki
egymásra rakná.
Jó lenne megvizsgálni még
a lottón kisorsolt
külföldi
utasok hosszát.
Moszkva.
Vansó. Prága. Berlin, Helsinki, Koppenhágát London,
Párizs. Róma, A lilén szépségeit csodálhatták meg
a
szerencsés lottózók Európában. És Európán kívül? Megtekinthették Tokiót és
az
olimpiát, el jutl valtak Kubába,
s
gyönyörkíklheitek
Egyiptom tiibbezerévcB kultúrájában és művészetében.
Ha a rengeteg meglelt kilométert egymás mögé illesztenénk, a lottóutasok eljuthattak volna naprendszerünk
legtávolabbi pontjára is. Ezt
azonban már csak kibernetikus számológéppel lehetne
teljes biztonsággal
nyomon
követni.
SZ. I.

Másfél évvel ezelőtt alakult meg a Szeged és Vidéke
Körzeti Földmúvesszövetkezet kebelében a gombatermesztök szakcsoportja. A 16
tagú kis közösség 6 pincében
406 négyzetméteren létesített
gombntenyésztelepeket. S'már
az első termelési szezon is kimagasló sikert hozott a vállalkozás. Egy-egy négyzetméterről 3—6 kilogramm termést szüreteltek. Felbuzdulva a tavalyi sikereken, a közösség most még jobb termést akar elérni.
A fehér
sampionból a múlt hét utolsó
napjaiban kezdték
meg a
szállítást a szegedi üzletekbe,
s a bőséges szüret április közepéig eltart majd.

Tervszerű
szakmunkásképzés
Tápén
A tápéi Tisza táj Tsz-t évek
óta példaként
emlegetik a
mezőgazdasági szakmunkástanulók képzésében. Jelenleg
nyolc
ösztöndíjasuk tanul
szakiskolában, három közép-,
illetve felsőfokú technikumban, egv pedig agráregvetemen. Tanulmányaik befejezése után a gazdaságban dolgoznak. Ezenkívül téli tanfolyamokon idén 13 gazda szerez. öntözési képesítést, kettő
pedig raktárnoki szakismeretet.
A Tiszatáj
Tsz-ben több
éves program
szabja meg,
hogy 1970-ig hány és milyen
szakemberre lesz szükségük.
A távlati terv szerint a n ®
vénytermesztés és
állattenyésztés különböző területein mintegy 60—70 szakembert foglalkoztat majd a gazdaság.
A terv
megjelöli,
hogy mennyi fiatalt és hánv
felnőttet kell
megnyerni a
tanulásnak.

RÁDIÓMŰSOR

József furulyázik. 841.34 A iCsn®
a rekord m « a távirat
Kard
Csnek humoreszkjei. 21.95 Made
ios. 13.2(1 Fényes Sr a bölcs film- in Hungary 1 A Rádió táncr.enaá
dalaiból. 13.45 Néhány perc tu- bemutató hangversenye a Teledomány
13.so
Hirdetőoszlop. vízió l-es stúrti iiabol. Kb. 92.10
14.05 Muzsikáló házak. A ge- Hirek. Kb
22.25 Sporthíradó.
novai Pn.fíaniivi-h$v.. 14.10 Mi tör- 52 49—8.25 TáncolUink! Kt.zbéfi i
Tdű1árás1elentént a héten a
nagyvilágban? 24 99—ft 18 Hirek.
1 4 . A KISZ Kö/nonii Mlívész- tés.
per.vütlope néni zenekara íátesik.
Éetofl Rádió
15.00 Hírek. 15.15 Csak fimalok4.39— 7.58 Azonos a
KoAsuUl
n a k ' Kom iái bv György tánczeneműsora. 10.00 Hét vége. Köz- Radló műsora val. Kózben: s z á n
t
ó
Torna
18
na
A
hét
kftnyI en: I7.0fl-I7.o5 Hírek. 17.44 Art-uro Toscanini vefcénvel. lfl.rtfl nyű- és tánczenei műsorából.
— kn-aEsti krónika. Hangkéoek. tudó- 11.58 Mr. gánv 'Oeménv
12.88 Zenekart muzsi.
sítások a IX. pártkongresszus- ügyekben.
ka.
12.55
Orvosi
tanácsok.
13 nf
ról. 20.05 Vladimír
Horowtta
ktetcs a sreráiból. Rcszlé.téíi
Liszt-mű veket zongorázik. 30.20 Sz.
Mozart
ooerá
iából.
13.47
VizálReményi Sándor énekel.
Bige lásieléntés. 14 90 Hírek
14 "8
Muzsikáló képeslapok. Üdvtoiet

Székesfehérvárról. 14 38
Zine
Franeescatti hevedül. 15,28 Közhúzzák fel az új lakóépületeket, és hiába tudom,
vetítés a Szetted! Nemzett Szioházból. A Botlár-tiav Nvomnzáá
hogy egy-két évvel ezelőtt még apró, töpörtyűhárom részben 17.42
Kónnv.1
házjak szégyenkeztek a helyükön, már az újat
fúvósmiv/stkn. 18 90 Hírek. 18 18
veszem természetesnek. Én, aki valamikor a
Kíváncsink klubin. Az. Iftúsárf
falusii élet liliputi méreteit fogtam fel normáTtádlö műsora. 19 0n .Tanosó Adrienné és Bolla Tibor énekeli
lisnak, most már néha alacsonynak találom a
Balogh
Flrmér
eimbalmoz.ik.
szalámigyár 40 méter magas toronyszárítóját is.
19.25 Trhigénia Aultsban. RésziéHiába, a legnagyszerűbb valóság is mindig a
tek Olnck opera iából 19 57 .14
türelmetlen fantázia mögött kullog.
éjszakát, g y e r e k e k ! 78.87
Tovább. Th.úry Zoltán elbeszéléHosszúra nyúlt központjaink ziVme elvtársak,
s i ' rádióra alkalmazta:
PaDtJ
kollégák körében múlik el. aztán gyári kommuZoltán. 29 28 Ohridt nvár. 19»8.
A Franela vonóstrió hangveraenistákkal találkozom, fonónők panaszait jen vé.
Kózben : 2114—91.29
Csak
gyezgetem, értekezleten üldögélek, újságcikket
tiszta forrásh.Sl. Riport. 22.17 A
diktálok, más világnézetükkel vitatkozom, feke- | marxista
esztétika
műhelyei.
tét szürcsölök és igyekszem eligazodni a világ
72.32 Kadosa Pál: TV szimfónia.
kuszált dolgaiban. Ezt va 1 ósszínü 1 eg másutt is 23.90-23.T3 Hírek. Idótárás.
megtehetném, hiszen idegeskedni, téma után
szaladozni, az élet ezernyi változása miatt hevülni Szegeden kívül is lehet ma MagyarorszáTELEVÍZIÓMŰSOR
gon. Mégis fejbek ól int még a gondolata is anMaeval televízió
nak, hogy esetleg ellódíthat innen a sorsom. A
tlt.48 Tudósítás a ..Zdld otv
halál lehetősége különösen meg tud ijeszteni.
kol"-ból Dr. Balogh J á n o s akaHosszú életet kívánok magamnak, n o n a nyudémikus tudósítása. 17.99 Húszgodt öregség Ígérete miatt, hanem mert sokáig
éves a ..Paltás". 17.45
Hírek.
szeretném látni ennek a kedves városnak fel17 39 Az. ember felfedezése. Dr.
tűnően szépülő arcát. Vajon milyen lesz —
Benedek Tslváe elóadása. 18 2á
mondjuk — hűse esztendő múlva?
A tv lelenrt. Aktuális rtnnrtműsor.
19.85 ..Kéozrtbűvészet".
Nemn-ég hallgattam egv előadást Szeged jöRodnlfó biivésziskilála VT. 19 t l
vőjéről. A hűvösen tárgyilagos mondatokból kiF.stl mese. 19.39 Tv-hiradó. Aa
bontakozott az okosan megtervezett tarjánd laMSZMP IX. kongresszusáról 1ekótelep. a jelenleginek kétszeresére felnövekvő
lentiük. 28 80 Princ. a katona.
Odessza városrész, a kétmilliárd forintból teljeTv film. I—TI. rész: T.ezénvhtjsen befejezett gumiipari kombimat, az északi Tiesü. (14 éven félül ieknekli 21 99
sza-híd a nagykörút folytatásaként és mindaz,
Made in Hunearvt A Rádió
ami ma még csak beszédtéma, de belátható időn
tánczenei
bemutató hancversebelül valósággá alakul majd. S ráadásul Itt van az
t.ye a televízió I-ea stúdiójából.
22.88 Tv-hfradó. TI. kiadás. Aa
olaj, amely felajzotta a város aprajál-nagyját.
MSZMP IX. kongresszusáról JeAmikor a megyei pártértekezletem Apró Antal
lentjük.
elvtárs beszélt róla, mélységes csend lett a zsúfolt teremben. Több milliárd forindos beruházás!
Jugoszláv televízió
Szinte szédültem tőle. Csak logikailag sejtettem,
9 48 Iskola-tv. 14 58 Iskolá-tv.
mi rejlik e hatalmas összeg mögött, képet al17.la Hírek. 17.15 Bábfilm. 17 38
kotni hiába akartam róla. A bejelentés pillanaHol van. ml letúrt. 17 58 Rinorttában a reális, egészen közeli valóság utolérte a
műsc.r. 18 18 A dal az élet. 18 2*
futős képzeleteit.
Műsorismertetés, ii.38 Tv-úldnnSzegednek alighanem ez most a varázsa. Ez a
sagok. 18 43 Szóban, képekben.
szüntelen mozgalmasság ós izgalom. Minden nap19 18 Operarószlrtrtr. 19 48 Hirdelemente hoz valamit, ami reggel még hiányzott,
tések. 18 54 J ó élszakát. r v - r e s a másnap reggelek ts újabb változásról bizkek 20.89 Tv híradó. 20 38 Filmtosít iák a munkába igyekvőket. Itt élni jó. itt
szatíra. 21.98 Szórakoztató műérdemes sokat dolgozni, itt lehet merész terveket
sor. VT. 22.08 Tánez.éne. 22.15 Bókészíteni. Itt az álmok nem okoznak csalódást.
nanza Sorozattam. 23.83 Tv-híradó.
F. NAGY ISTVÁN
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Egy kis előzetes
A hétvégi mösor
SZOMBAT

A héten leesett az r-lső hó,
és ez azt jelentette, hogy r
sportolók
végérvényesen a
terembe vonullak.
A múlt
vasárnap már a kosarasok, a
tekézők és az NB l-es asztaliteniszezők is
befejezték a
bajnokságot,
viszont most
kezdődik a szegedi teremkézilabda-bainokság. amely a
téli időszak
legjelentősebb
sporteseményének ígérkezik.

Kézilabda.
TerembalnoksáB a Rókusi Torn a c s a r n o k b a n . Háromnegyed 2töl lfitlságt mérkőzések sorrpnd:
ben: Génloarl Technikum-Vas- Több mint száz csapat
útforaalml
Technikum
férfi.
Géolbari T. 11.—Rúzsa F o r - n c
A
terembajnokságban
Gimnázium II. férfi R< >zsa Femegyéből
több
renc G.—Tlsza-uaitl G.
férfi. Csongrád
VasútforRrlml T.-Sz. Textilmű- mint száz együttes vesz részt.
vek női. Radnóti G II—Stallsz- Ma délután a Gépipari Techtlkal T. II. tórfl. Sz. .Smrtnc.is nikum—Vasútforgalmi Tech- S z Textilművek férfi. Radnóti
G.— S t a t i s z t i k a i

T.

férfi.

N'lVffl

6-tól II oszl Uv j m r k l z é s e k :
Sz
Er.ftők-R7FAC
kosarasok
férfi. T á n é - I t t t l
Gárda férfi.
Sz. Előre—lf1ú GAtxla női. Fái
7-től férfi lftósAsI mérkőzések:
Tcxtllirarl T e c h n l k u m - S z
Eoltők. Tcxtlllnari T. I I - a n n . sz.
ITSK. I. oszt fllvíi mérkőzések
fél 8 rtrAtól- H Honvéd—Sz Gum ' r s á r férfi. S'ZF.aC-Sz Vörös
M ' l ' i r r női SFEAG—Sz. GumiRvér TT férfi 1 ő r i t ő l alapfokú
férfiméi kőz * ek

VASARNAP

Asztalitenisz.

NR TT női: Sz. Snartarus—
Bn VFGVTFRV. Kolozavirl téri
Iskola fői It
Kézilabda.
Tererr' r.1n*>kság a Rókual t r e
nnesarnokban. Re***>ei 7 órától
férfi alanfekó mérkőzések.
S
órátót I
oaztilvit
lalAlkozók:
H. Snartacus—Mórahalom
női.
Sz. G u m l e v i r — h Helvllnar női.
Sz. Fnftők—Mak M ITSK férfi
Mórabalom—II. TI lvllnar
női.
Sz Gumievir—SV.F A r férfi. 1
ó-4tői lf(OsA"l mérkőzések- Frrié'zeti Technikum II - M . ITSK
fér*' TI -t-a F e - - n e Gimnázium
— Mórihalnm nő! t t ő r i t ő l fél
B-(~ IT. nsztAKú é ,
al-rpfokő
mérkőzések- Erdészeti
Teehnlkum-Ros> SF női. KAhrlnvár—
MAV Oér.lavfté fői n. s-őr-mnVastU'nrnalml T nő| Tflú G i r da TTT - R ó k u s nő| Rókus— F->nalfaldoleo-é férfi
s-őroc—TI
szsszl—t férfi Téné—cindorfalva női. nvufazvdr.-SAndnrfal'-a
fé-fl
Tisza
níltarrvtr—Ovufttr i - férfi Tfló G i r d a IT - Sz
K - n d e r n ől F<l ,8.tői T o s - t i 1 -iá mérkőzésok: Textilművek—
Mőra'-Aroal Kinizsi
női
S-.
Snartaens-Sz
Hom-éd
férfi.
T7TG TVrr 7sma fé-fl TTtAna es.
te A óráig alapfokú mérkőzések.

nikum és a Radnóti Gimnázium—Statisztikai
Technikum fiú diákmérkőzés ígérkezik a
legérdekesebbnek,
este pedig I. osztályú találkozókat bonyolítanak le.
A kézilabda-torna egvik új
színfoltja a Szegedi
Gumigvár csapatainak részvétele
lesz. Együtteseik az utóbbi
időben jelentékenyen
megerősödtek és a jelek szerint
a legjobbaknak is méltó ellenfelei. A „régi" csapatok
közül egymás ellen vív maid
küzdelmet a Textilművek és
a Móravárosi Kinizsi A két
nagy vetélytárs találkozójára vasárnap
délután kerül
sor.
Döntő

mérkőzés

VEGYTERV ellen is nyer.
nem esik ki az NB II-ből.
Be'ovai

emlékverseny

A három
évvel
ezelőtt
meghalt
hódmezővásárhelyi
vívómester, Belovai
Péter,
emlékére most már harmadszor rendezik meg a Belovai
emlékversenyt. Ezen ifjúsági
vegyescsapatok
indulnak,
mindegyik egyesület két kardozót, valamint két-két férfi
törőzőt és nöi tőrőzőt indít.
A viadal
Hódmezővásárhelyen a Béke szállóban lesz.
A Belovai vándorserleget jelenleg a Budapesti VSC védi.
A vasutasok idén is
részt
vesznek a nagy
versenyen.
Küzdelem

a

Magyar—csehszlovák

1966. D C t l M B I R 3., SZOMBAT
NÉVNAP: FERENC
VÁLTOZÓ IDO
Várható időjárás szombat
rsiig:
időnként
zivatar.
Élénk, hülyénként 6rü» dili,
ir.ajd n> ugatlra forduló szel.
Enyhe nappal, erős olvadás,
az
összefüggő
hótakaró
megszűnik. Várható legmagasabb nappali
hőmérséklet plusz S-plusz 11 'ok közőtt. (MTI)
A
cs
A
és

A Tisza
vízállása Szegednél
478 cm (Aoadó.l
SZAZ ÉVE
hangzott el első ízben MagvarorszAgon lavaslat a természetvédelem üevében. Krl-seh János (1834—18881 zoológus.
műegyetemi professzor, a Természettudományi Társulatban
Indítványozta. hogv t e í v m e k lépéseket a k o r m á n y n á l és a sattó útlán intézzen felhívásokat
hogy a m e r m o t a . mrtv senkinek
sem árt. védelem alá vétessék.
A tudományt és a turisztikát
egyaránt
előmozdító
tervszerű
Beszámoltunk már arról, természetvédelmi
Intézkedések
hogy a labdarúgó NB I-be esak a felszabadulás után törfeljutott négy csapat 4—1 téntek h s z á n k b a n .
NEMZETI SZÍNHÁZ
játékost
kedvezményesen
Este 7 órakor: Mv fair lady.
igazolhat. Itt nem
fontos,
Bemutató
előadás
Bérletszünet.
hogy a volt egyesület ki- Vége kb. Vl8
órakor.
adja-e őket. vagy sem. A
KAMARóSZINHáZ
hírek szerint december máEste 7 órakor: Imádok férjhez

SOROKBAN

kovácsai

Várhelyi Péter 29 mérkőzésen szerepelt a SZEAC-ban.
A csapat egyik legjobb és legbiztosabb embere volt. Megmozdulásait gyakran jutalmazta tapssal a közönség.
ezen a
poszton
erősítésre
van
szükség.
— Hallottam a
Szombathely és a
Nyíregyháza elleni
döntetlenül
végződött mérkőzések után
ilyen
mealegyzést, hogv
„első félidős" csapat vagyunk. Én
nem így látom. E
két mérkőzés döntetlenje az idegek
fáradtságán
múlott. Különben a
tények is azt bizonyítják.
hogv
nem helyes ez az
értékelés. Ugyanis
nagyon sok mérkőzést épp a második
félidőben
szerzett
gólokkal
nvertíink
meg.
Volt erőnk végigtámadni a második félidőt is. Ezt
különben a Komló

és a DVSC elleni
mérkőzés kitűnően bizonyítja.
— A legérdekesebb
mérkőzések
egyike számomra
a kaposvári volt.
Ott ts mi. a védelem „hoztuk öszsze" a két gólt, s
tettük nehézzé a
mérkőzést.
Kínos
is volt, mert épp
reggel
nvilatkozott az újságban
hét edző. hogy mi
vagvunk
a legjobb NB I B-s
csapat, s pont a
kiesésre
állótól
kaptunk az
első
félidőben két gólt.
De a csatársor jó
játéka
megmentette a két pontot.
Komolvan
mondom. hogv a mérkőzés végén könynveztünk az öltözőben
örömünkben . . .

*

A SZEAC labdarúgó-csapata tegnap tartotta az 1968os bajnoki év utolsó edzését.
A játékosok december 19-in
szabadságon lesznek,
maid
az év utolsó napjaiban élőalapozással látnak hozzá az
1967-es felkészüléshez. Nyolc
előalapozó edzést
tartanak.
Január elején
alapozásra
Tatára,
vagv
Keszthelyre
utazik az együttes. A télen
külföldi útra is megy a
SZEAC.
*
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S a » m b * t . IBM.

december X.

— Tiltakozunk címmel önálló szerzői hangversenyt ad
december 4-én délelőtt
10
órai kez.dettel a Zeneművészeti Szakiskola
hangversenytermében — a textilművek
KISZ-bizottságának
rendezésében — az Angyalok gitáregyüttese.

— Dr. Szakács üdiin előadása Szegeden. Dr. Szakács
Ödön. a Legfelsőbb Píróság
elnökhelyettese tart előadást
Szegeden
december
5-én,
hétfőn délután 5 órai kezdettel a TIT jogi szakosztályának klubestjén a Kárász
utcai TIT-klubbar. Az előadás címe: A
Legfelsőbb
Bíróság úiabh gyakorlata az
élet elleni bűncselekmények
körében.

— A
Hongkong—London
közötti légijárat egyik gépéről eltűnt egy
postacs©
mag. amely 92 090 font sterling értékű csiszolt gyémántot tartalmazott. A nyomozás megindult. A londoni
biztosítási ügynökség 25 000
dollár jutalmat ajánlott fel
más Elfiedásov kezdése:
negyed 6 és fél 8 órakor. — Fák- a nyomravezetőnek.
lya: Boldog halál angyala ElőA LOTTÓ E HETI NYERŐSZÁMAI. A Sportfogadáadások kezdése: 2 4. 6 és 8 órakor
si és Lottó Igazgatóság tájékoztatása szerint KiskunfélSágvárl telepi Művelődési Ottegyházán. a Móra Ferenc Művelődési Házban megtartott
hon: Egy olasz Varsóban. 8 óra
k r r Lenevel film.
lottósorsoláson a 48. játékhéten a következő
számokat
Nvurdílím Szakmaközi Művelődési Otthon. Kossuth
Lalos
húzták ki:
sugárút 53 : Zöld fénv Magyarul beszélő szoviet film. 5 és
7 órakor.
Postás Mozi: Az orvos halála.
Fél 6 és fél 8 órakor.
inspekctos á l l a t o r v o s i
szolgalat

4.

25,

28,

62.

82

Gyászközlemények

Köszönetet mondunk mindazon
Szeged t áros
területére
December 3-tól 18 le
es»e 8 rokonoknak, ismerősök rek. kik
érától reggel 6 óráig (vasár- és szeretett halottunk, TÓTH JÓü n n e p n a p nannal Is) elsősegély
megjelentek,
és nehézellés esetére ügyeletes ZSEF temetésén
dr. Komáromi J á n o s állami ál- részvétükkel és virágaikkal mély
latorvos l a k á s a : 01sz-*e«d T o _ ráidalmnrkat enyhíteni Igyekezrontál tér 3 T"lefon: 48-st.
Az
állatorvos
kiszállításáról tek. A gyászoló család. Harmat
a hívó fél köteles gondoskodni O. 88.
T. 2832.

Tehetséges, fiatal szegedi
sportolók. Szentesen nemrégiben területi jellegű asztalitenisz-verseny volt. amelyen ifj. Bénák András, a®
Sz. Kender még serdülő korban levő versenyzője a serdülők. az ifjúságiak és a felnőttek csoportjában is győzött. Makón serdülő tőrvívóversenyt rendeztek és ezen
is szegedi fiú diadalmasko— Sokszor hidott: Borlai Péter (Sz. Pos- Sikkasztott
báztatta
a
köa postahivatal vezetője
tás) veretlenül lett első.
zönség a védel*
A kezelésére bízott pénzmet.
Elismerem,
Az oderai
Frankfurtban ből két hónapon át összesen
jogos volt. A vékerült sor az NDK—Magyar- 5400 forintot sikkasztott el
ország nemzetek közötti va- Támadás József
(Csanádaldelemnek fel kell
kaga tott férfi és női asztali- berti, Lenin u. 25.) büntetemelkednie az NB
tenisz
visszavágóra.
Ver- len előéletű postahivatal-vel-es
színvonalra.
senyzőink közül a nők ismét zető. Sikkasztását úgv próvereséget szenvedtek, a fér- bálta leplezni, hogy az ellogvőztek pott összeget a takarékbeKozma Mihály azok közé tartozik, akik legtöbbet sze- fiak viszont újra
NDK—Mi. létkönyvek botétlapiára kifirepeltek a csapatban. 20 góllal a csapat „gólkirálya" lett, s Női mérkőzés:
gvarország 3:0. Férfirrérkő- zetésként jegyezte fel. A tárez.zel az NB I B góllövő listáján a második helyen áll.
zés:
Magyarország—NDK sadalmi tulajdont folytatóla5:2.
tem „pályafutás©
Gimnáziumnak,
gosan károsító sikkasztásért
mat", onnét
az szeretném letenni
a megyei bíróság jogerősen
ifibe,
majd
a az érettségit iskofi hónapi szabadságvesztésre
nagvesoportba ke- lámban.
ítélte.
Az EM Budaoevti Betonrültem.
— Félek-e az
árugvár Budapest
XXI..
Rákóczi Ferenc u 289 sz.
I-től?
Nem
— Ügv érzem. NB
Részeg késelő
fCsenell azonnali belépéssel
kérdés.
Komló ellen ját- egyszerű
felvesz
Egvik éjjel ittasan
ment
nem
szottam a legjob- Válaszom:
hazafelé Benedek Benjámin
Az
NB
ban. összesen
a félek!
In Itat OH,
kulturál(Szentes. Bacsó Béla u. 2.V
szezonban 20 gőlt I-ben
lőttem, de bizt© tabb játék folvlk,
Clkftzben
indokolatlanul
rillanyzzerelő,
san nagyobb lett s az nekem jobmegütötte ismerősét.
maid
íl W
fCH
volna ez a szám, ban megfelel. Bírízvexetekzsebkését kinyitva
közeleha
nem
vesz zom abban, hogy
dett feléje. Egy másik jámegállom
Igénybe az
Ifjú- ott is
szerelő
helyemet.
sági válogatott.
rókelő
figyelmeztetésével
— Maradok t©
— Vannak olvan
tzakmunkásokat.
valamint
próbálta a késelést megakaláng- és Ívhegesztő vizsgáhírek, hogy elme- hát Szegeden, s
dályozni, erre Benedek haval rendelkező hegesztőket
ívek
Szegedről. örülve a bajnok•nrzalk'.ao és
betonelemragja ellene fordult és zsebgyártó
m
u
n
k
á
r
a
női
és
térmegköValóban
hívtak ságnak.
ít sog dmunkásokut. azon
késével felhasította az ism©
löbb helyre,
de szönöm a közönkívül portásokat és éllelllincs szándékom- ség biztatását, sei-etlen kabátját. Súlyosabb
őröket. Munkásszállás*
é.
nani egyszeri
meteeétke— Én Is a sze- ban Szegedről el- gítségét. s Igyeksérülés szerencsére nem törtósrt
térítés
cll
-nében
biz.
Szeretem szem jövőre is a
gedi nevelősíi já- menni.
losftvnk Felvételhez, m u n tént, de ez nem a részeg Beés
szer© szurkolóknak
tékosok közé tar- Szegedet.
kakönyv. Mir-lan és tanács,
nedeken múlott. A megyei
igazolás szükséges. Felvétozom. 1962 óta tem a csapatot. iskolatársaimnak
telre telentkezés
fenit
bíróság súlyos testi sértés kíosztávag"ok a csapat- Harmadik
cím munkaügyi csoporttáörömet
rál
xBo 4888
nál Még az úttö- lyos tanulőia va- gólokkal
sérlete miatt hathónapi szarőcsapatban kezd- gyok a Tisza-parti okozni.
badságvesztésre ítélte.

11**

TÉMÁRA

— Meghalt Sebes István,
a
Magyar
Népköztársaság
bécsi nagykövete, a munkásNap kél 7 óra 13 perckor mozgalom régi harcosa, élenyugszik 15 óra 55 perckor. tének 60. évében, hosszú beHold kél 21 óra 15 oerrkor. tegség után. Temetéséről kényugszik 11 óra 56 nerckor. sőbb történik intézkedés.
VtZALLAS

Az asztalitenisz női NB IIben vasárnap az utolsóelőtti
fordulót bonyolítják le. Itt a
Szegedi Spartacus a kiesés
elkerüléséért küzd. Sérülések
és családi okok miatt hosszú
ideig tartalékosén álltak ki,
es főleg ezzel
magyarázhatók idei gvengóbb eredménvei. Az ősszel sokat javítottak
helyezésükön, s
a
már biztos kiesőnek tekintett Sz. Spartacus
eljutott sodik
felében
bármelyik m e n n i . Bérletszünet.
odáig, hogy holnap döntő egyesület, igazolhat, ha a jáA BÁBSZÍNHÁZ
VASÁRNAPI
MŰSORA
mérkőzést
vív: ha a
Bp. tékost eddigi csapata kiadia.
Délelőtt II órakor Mackó-bét-Idén tehát ez lesz az új átlet.
délután
3
órakor
igazolási mód, amelyet az net: H ó f r h é r k r és a 7bérl-ts/tltöroe.
MLSZ hamarosan megjelenMOZIK
tet.
Vörös Csillag: Elmaradt vallo-

A bajnokság

EGY

Az 1966—70. évekre vonatkozó hosszúlejáratú árucsereforgalmi és
fizetési egyezmény alapján 1966. dec.
2-án Budapesten, a külkereskedelmi minisztériumban aláírták a Magyar Népköztársaság és a Csehsz.lovák Szocialista Köztársaság közötti 1967. évre szóló árucsereforgalmi és fizetési jegyzökönyvet. A jegyzőkönyv keretében
szállításra előirányzott áruk összértéke 3.5 milliárd deviza-forint és mintegy 13 százalékkal
haladja meg az
1966. évi várható árucsereforgalmat. A forgalom jelentős növekedése a gépek és berendezések területére esik.
(MTI)

feljutásért

A Szegedi Dózsa ökölvívói
vasárnap folytatják a küzdelmet a feljutásért. A dorogiak ellen szép győzelem után
legutóbb a Csepeli Papír SKtól vereséget szenvedtek, s
így az NB II-be jutásért f ©
lyó osztályozón
eddig egy
győzelmük és egy vereségük
van. A táblázat első helyén a
Debreceni MGM Vasas csapata áll négy ponttal, a Csepelnek és a Szegednek pedig
két-két pontja van. Az Sz.
Dózsa vasárnap a debreceniekkel mérkőzik Budapesten
a Sportcsarnokban.
Ezen a
mérkőzésen dől el az NB IIbe jutás sorsa.

vatmáciök

árucsereforgalom

Bírósági ítéletek
A hatóság képviselőit
bántalmazták
A szegedi Vigadó vendéglő
bejáratánál
igazoltató
önkéntes
rendőröket
ököllel
ütötte meg Rácz János (Szeged. Gólya u. 20.) büntetett
előéletű fiatalember. Hivatalos személy elleni
erőszak
miatt jogerősen 1 évi szabadságvesztésre ítflték.
Kispál Tamásné Papp Julianna (Szeged,
Tavasz u.
11.) a villamoson ragadtatta
el magát, ahol a kalauz ittas fériét leszállásra szólította fel. Az asszony
úgy
sietett férje védelmére, hogy
a jegvkezelőt orron ütötte A
bíróság hathónapi. 20 százalékos bércsökkentéssel
járó
javító-nevelő munkára ftelte
iogerősen.
Izgatásért 6 hónap
Gyerekkora óta hozzászokott az italhoz Burai József
(Apátfalva. Csokonai u. 29).
Részegen kötekedő.
durva.
Az egvik szomszéd iával régóta haragos viszonyban volt
Valahányszor elment a háza
előtt, hangosan becsmérelte
a ház. lakóit. Kedvelt szitkozódása: „Piszkos
kommunista, Midőn kommunista".
Ezt a jelzőt válogatás nélkül
alkalmazta mindenkire, aki
ellen része ységében haragia
feltámadt A megyei bíróság
izgatás bűntette miatt iogerősen 6 hónapi szabadságvesztésre ítélte.

Kö3zön?t**t mondunk mindazon
rokonoknak,
isme-ősöknek, kik
szeretett halottunk.
MIKLÓS
PAL temetésén
megtelentek.
részvétükkel es virágaikkal meiy
f á j d a l m u n k a t envhltent lgyekezt r k . A gyászoló család. Molnár
U. 14.
T. 2834.
Meiy
fájdalommal
tudatjuk,
hosv szeretett f e r j , drága
Jö
édesapa, nagyapa ea testver,
MADARÁSZ PÉTER,
életének
88. évében hosszt)
szenvedés
után elhunyt. Temetése f. ho 3án délután 13 órakor lesz az
újszeged! temető
ravaialozóláhól. A gyászoló család. Olt a .
4. sz.
T. 2337.
ráldalommal tudatjuk,
hogy
a le-Jobb fórl. apa. nagvapa és
dédapa. DOMONKOS
ANTAL,
1986. november 30-án 83 év»s korában rövid szenvedés után elhunyt. Eüldi m a r a d v M v a l t 1988.
d e e e m h e , s-án déli 12
órakor
helyezzük örök nyugalomra a
belvárosi temetőben. A g"ásroló
család, Szeged, Rókusi fr. 118.
T. 2838.

DiL-MAGYARORSlA*
\ Magyar Szocialista Munkásnar* Csongrád megrel és Szeged
• árost hizot>sats •< a - a n a r .
lopta.
Megjelenik h-ttfö kivételivel
mindennap
Szerkeszti a szerkesztő ptzottsáa
Főszerkesztő: dr Lökös Zoltán
Szerkesztőség:
'•reged Mnevar Tanaeskőz*e-*a
sáv ótta IS
Telefon: *)-)». »0-s»
Eíezaksl telefon: 35-88
Kiadta a Csonffcéd Mesrvet
Lsnkladő Vállalat
felelős kiadó- Rt * ar» László
Kiadóhivatal:
szeged M i í - u , Ta n ekftrfársa
sáv ótta 18
Telefon: 15-os 31-16
RekülJdtt köziratokat n»m őrzünk m c - és nem adunk vissza i
A la ont n v o s i l s
a Szegedi Nvomda Rz-eed.
Balcsv 7«iHnszkv u 2* sz
INDEX 78 853
renesztik a Csongrád m e r r v l
postahivatalok
Bltflzrtés)
dít
így h ó n r o r o u »t Előfizethető
Bármely oostahj-atalnál é* gáz.

