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Karácsonyi Béla elvtárs, Kossuth-díjas egyetemi docens9 

országgyűlési képviselő beszéde az Októberi Forradalom 
36. évfordulója alkalmából a Nemzeti Színházban 

rendezett ünnepségen 
— Ma, amikor szocializmust épí-

tő népünk, hazánk felzárkózott az 
emberi haladás élvonalába, — mon-
dotta Karácsonyi elvtárs bevezető-
iében — mind formájukban, mind 
tartalmukban megváltoztak ünne 
peink ls. A rég! ünnepek a ma-
gyarság elszigeteltségét, magára-
hagyottságát szimbolizálták: — ú j 
ünnepeink, mint november 7-e, 
május l-e, & haladó emberiség kö-
zös, nemzetközi történelemformáló 
tevékenységébe való szerves, alkotó 
bekapcsolódásunkat jelképezik. 

A m l ünnepeink az alkotó élet 
ünnepei, a nemzeti egység ünnepei, 
az emberiség jobb felével való szét-
téphetetlen kapcsolatunk ünnepei, 
legyőzhetetlen erőnket tanúsító, ú j , 
még nagyobb sikerekre mozgósító 
ünnepek. S mindez egy közös for-
rásra megy vissza, az ünnepek ün-
nepére, az emberi történelem leg-
dicsőségesebb fordulópontjára: a 
Nagy Októberi Szocialista Forrada-
lomra. 

Az emberiség évezredes küzdel-
me csak a marxizmus tudományo-
san kikovácsolt harceszközeinek 
segítségével és a m i huszadik szá-
zadunkban, az Októberi Forrada-
lommal dőlt el véglegesen a több-
ség, a dolgozók, a felszabadulás ja-
vára. Ekkor vált valóra mindaz, 
amiben a legjobb emberi elmék 
csak bátortalanul reménykedtek. 
Szinte látnoki tehetséggel vetette 
papírra nagy költőnk, Csokonai a 
burzsoá forradalommal kapcsolatos 
kiábrándulás közepette a messzi 
jövőbe pásztázó gondolatot -Ma-
gyar! Hajna l hasad!* című 1796-
ban megjelent Versében: 

„Biztatja hazánkat vidámító 
képe, 

Hogy már a magyarok napja is 
kilépe 

1 S rövid időn felhág egünk dél-
pontjára 

Hogy világosságot hintsen vala-
hára . . j 

. 11 Ezt minap egy jámbor ma-
gyar énekelte, 

S benne a huszadik századot kép-
zelte." 

' Karácsonyi elvtárs ezután el-
mondotta, hogy az emberiség so-
kat alkotott, ú j technikai, kulturá-
lis értékeket formált ki a társada-
lom régebbi fejlődése során is, de 
minden egyes előre tett lépés óri-
ási áldozatokkal járt. Az elért ered-
mények élvezete pedig csak a ki-
váltságosak szűk rétegének jutott 
osztályrészül, •— a társadalom éle-
tét fenntartó, a szükséges javallat 
termelő, a történelmet valójában 
alkotó tömegek sorsa a robot és a 
kisemmizettSég volt. 

— Ebbe a régi, örökkévalónak 
hirdetett vi lágba ágyúzott bele az 
Októberi Forradalom és ismertette 
el az addig csak statisztaként ké-
zéit dolgozó népet szzá, ami addig 

megtestesítője a forradalom vezére, 
Lenin, aki — mint Majakovszkij 
írja — -mindent tudva tud*. 

„Hatalmas fejében száz tarto-
mány vlláglott, 

Nyüzsgött vagy másfél mil l iárd 
ember, 

Egy éjszaka megmérte az egész 
v i l ágo t . . . " 

Ezután a marxizmus-leninizmus 
elmélete behatóbb megismerésének 
jelentősegét hangsúlyozta Karácso-
nyi elvtárs, ma jd így folytatta: 

— Azt, hogy mi, magyar dolgo-
zók nem vagyunk többé idegen 
erők játékszerei, hogy kezünkbe 
vehettük saját sorsunk irányítását, 
formálását, felszabadulásunknak, 
felszabadulásunkat pedig végső so-
ron az Októberi Forradalomnak 
köszönhetjük. 

Ezután beszélt Karácsonyi elv-
társ arról, hogyan segítette a győz-
tes forradalom országa más orszá-
gok dolgozóinak felszabadulását. 

— Az Októberi Forradalomtól 
kapott szabadság — mondotta — 
arra kötelezett bennünket, hogy 
vaskövetkezetességgel, félelmet és 
ingadozást nem ismerve felszámol-
juk hazánkban a több mint ezer 
esztendős kizsákmányolást, a nép 
kezébe adjuk & hatalmat, a társa-
dalom termeléséhez szükséges ösz-
sZés anyagi javakat, a szellemi élet, 
a kultúra minden kincsét. E köte-
lezettségek javarészét máris valóra 
váltottuk dicső pártunk, a Magyar 
Dolgozók Párt ja vezetésével, 

Beszéde további részében foglal 
kozott Karácsonyi elvtárs a novem-
ber 7-e tiszteletére indított, munka-
verseny eredményeivel, majd fgy 
folytatta: 

Jelentős eredményekkel büsz-
kélkedhetünk kulturál is téren is. 
Vannak vegyészeink, fizikusaink, 
matematikusaink, orvosaink, akik 
nemcsak idehaza szereztek elisme-
rést és megbecsülést a Szegedi 
Egyetemnek, de világviszonylatban 
is olyan kiemelkedő tudományos 
teljesítményekkel büszkélkedhet 
nek, amelyek a szocialista tudo-
mány anyagi lehetőségeinek és szele-
lem! fölényének magasabbrendűsé-
gét hirdetik s amelyeket — ha sok-
szor fanyalogva is — a burzsoá ku-
tatók is kénytelenek elismerni. 
Minden lehetőségünk megvan arra, 
hogy Szegedet kuHűrkormányza-
tunk segítségével az ű j magyar 
kultúra, irodalom egyik alkotó köz-
pontjává tegyük. Újjászületett vá-
rosunk színház- és zenekultúrája. 
E helyi példákkal is bizonyítani 
tudjuk, hogy a kul túra virágzásá-
nak nem a tömegek rabszolgasága 
az előfeltétele, hanem éppen ellen-
kezőleg, a tömegek szabadsága, 
aktív részvétele a kultúra kialakí-
tásában és elsajátításában. Ezen a 
téren beláthatatlan perspektívák 
nyílnak előttünk. A dolgozó tőmé 

ts valójában volt: a történelem fő-jgek kulturális színvonalának ál lan^ 
szereplőjévé — folytatta Karácso-
nyi elvtárs. — Az Októberi Forra-
dalom — melynek pörölycsapásai 
alatt a szovjet költő szavaival -a 
vén világ roppan* — minden ad-
digi forradalomnál tudatosabb volt: 
a hely, az idő, a célok, az eszközök 
szinte utolérhetetlen pontosságú 
előre-meghatározásán alapult és 
igazolja azt a tételt, hogy a marx-
izmus-leninizmus tudományának al-
Icotó ismerete és tudatos, helyes al-
kalmazása olyan fensőbbrendűséget 
biztosít a cselekvő ember számára, 
amely más korok emberei előtt 
szinte elképzelhetetlennek tűnt 
volna. Ennek a tudománynak a 

dó emelése a szocializmus. & kom* 
munizmus egyik létfeltétele. Sze-
gednek ebben a nemes küzdelem-
ben az élenjárók közt kell halad-
nia. 

Beszélt ezután Kutácsonyi elv-
társ pártunk és kormányunk ú j 
g a z d a s á g i i n t é z k e d é s e i r ő l : 

— A mi pártunk egy test, egy 
lélek a dolgozó tömegekkél, A ml 
pártunk a marxizmus-leninizmus 
biztos iránytűjét ' követi az építés-
ben. A mi pártunk nem fél a dol-
gozók bírálatától és saját hibái el-
ismerésétől. Hibákat elkövethetünk, 
— de ha a fővonal helyes és a 
párt erős ahhoz, hogy kellő időben 

feltárja a hibákat, tudunk javítani. 
Ha a fővonal helyes, még a téve-
dések sem jéléhtenek teljességgel 
hiábavaló kerülőt: annyi áldozat 
árán kifejlesztett ú j nehéziparunk 
például &• fogyasztási cikkek bősé-
ges előállításának biztos bázisául 
szolgál, 

— A Központi Vezetőség ú j 
irányelvei és a kormányprogrnmxn 
elejét vette anhak, hogy az Iparosí-
tás és a jólét kezdődő ellentmon-
dásból ellentét váljék. Népi demo-
kráciánk fejlődésében ezzel ú j sza-
kasz kezdődött: a szocializmus épí-
tésének ama szakasza, amelyben 
harmóhikusan érvényesítjük a szo-
cializmus gazdasági alaptörvényé-
ben lefektetett célt és eszközöket. 

A munkások, parasztok személyes 
érdekcltségo a szocializmus hatal-
mas hajtóerejévé válik. Majakov-
szkij feledhetetlen alakja, I v án 
Kozjifcv vasöntő Is az ú j laká-
son és fürdőszobán keresztül jutott 
közelebb annak felismeréséhez, mi-
lyen finom dolog a szociálistn szov-
jet hatalom. Az árleszállítások, n 
fogyasztási cikkek növekvő bősége, 
a lakásépítési pfogramm, a szoci-
ális szolgáltatások kiszélesítése, 
az anyagi terhek fokozatos csök-
kentése, ft több kultúra — ezernyi 
eszköz ónnak tudatosításához, hogy 
a szocialista rend sokkal mngasabb-
tenőtt, mlflt a tőkés kizsákmányolás 
rendje. 

— Elvtársak! Ma, amikor az Ok-
tóberi Szocialista Forradalmat 
megvívó hősi nemzedékre emléke-
zünk Vissza hálás szívvel, világo-
san kéli látnunk, hogy a mi nem-
zedékünk feladata is nehéz és di-
csőségteljes, harcos, a legnagyobb-
fokű tudatosságot igénylő, törté-
nelemformáló feladat. Az a hiva-
tásunk, — mondotta befejező sza-
vaiban Karácsonyi elvtárs — hogy 
befejezzük az Október-nyitottá ha-
talmas átmeneti korszakot, a szo-
cializmus felépítését s hogy necsak 
a messzi nemzedékek számára, de 
a magunk javára és boldogságára 
is felépítsük az emberiség évezre-
des vágyait beteljesítő, immár kéz* 
zelföghntó közelségű kommunista 
(ái'sfdaíflhat. 

Szüntessék meg a basúskodást, törődjenek a dolgozók 
újításaival a Szegedi Kéziszerszámgvárban 

I! 

A Szegedi Kéziszerszámárugyár-

ban egyes művezetők nem megen-

gedhető hangon beszélnek a mun-

kásokkal. A felvilágosító, a türel-

mes hevelőmunka helyett gorom-

báskodással, basáskodással akarnak 

rendet, fegyelmet tartani az üzem-

részekben, ami joggal elkedvetle-

níti a dolgozókat a munkától . 

Ilyen művezető az üzemben 'Szögi 

János, aki kiabál, gorombáskodik a 

dolgozókkal, sokszor leírhatatlan 

módon elragadtatja magát. Külö-

nösen türelmetlen a fiatalokkal 

szemben és Nagy Jolánt például — 

aki egyébként kétségtelenül gondos 

nevelésre szorul — ezekkel a sza-

vakkal -nevelte*: -Kiváglak, miht 

a szemetet". És el is kiildle az 

üzemből. 

Szögi Jánost már nem egy eset-

ben megbírálták az üzemben, a 

sajtóban is azért, mert sokszor 

durván, gorombán beszél a dolgo-

zókkal — mégsem változtatott ma-

gatartásán. Ez persze nem is cso-

da, hiszen maga a pártszervezet 

titkára, Schwarcz Lipótné elvtársnő 

is azt mondja , hogy -itt az üzem-

ben csak így és ilyen hangon le-

het fegyelmet tartani és Szögi elv-

társ helyesen cselekszik*. Az két-

ségtelen, hogy vannak üzemeink-

ben fegyelembontók, de még azo-

kat is szívós felvilágosító munká-

val, a j ó munkára való nevelés 

ezernyi ágával próbál juk a helyes 

útra téríteni, de semmi esetre sem 

a goromba szilkozóáásSal, 

Porosodó újítások 

Az újításokkal való nemtörődés 
ls gátlója, fékjé a térv teljesítésé-
nek, a termelés fokozásának a Sze-
gedi Kéziszerszámárugyárban. AZ 
üzemben több mint 40 olyan be-
adott újítás van, amely hosszú hó-
napok óta az újítási felelős —Hor-
váth FeréttChé elvtársnő — fiókjá-
ban porosodik. Pántya József pél-
dául még 1952 november 21-én be-
adott egy újítást, de még mindig 
nem vezették be. Deák Imre újí-
tása 6, Kukla i Mihá ly új ítása pedig 
öt hónapja hever a fiókban. Hor-
váthné elvtársnő hiába megy bár-

kihez, hiába sír, hiába toporog, 
nem kap segítséget. Sem a párt-
szervezetnek, sem pedig az üzem 
vezetőségének nem szívügye az 
újítás. Ennek következtében egé-
szen addig, amíg az új í tók nem 
követelték erélyesen újításaik be-
vezetését, alig tettek Valamit az 
újítások érdekében. Farkas István 
művezető az, akit megbíztak az 
Újítások kivitelezésével, elkészíté-
sével. De Farkas csak legyint az 
újításokra és ha Horváthné elv-
társnő érdeklődik az újítások fe-
lől, Farkas így válaszol: -Most nem 
érühk rá újításokat csinálni, mert 
első a termelés, a terv teljesítése*. 
Ez Farkasnak az elve és a Kézi-
szerszámárugyár vezetősége pedig 
egyszerűen szemet huny veszélyes 
nézete felett és nem veszi észre, 
hogy Farkas -elve* bénítja, sor-
vasztja a kezdetben egészségesnek 
indult ú j í tó mozgalmát, lebecsüli az 
újítókat, a technika forradalmárait 
s egyben a termelést ls hátrál-
tatja. 

A vezetőség feladata 

Mindezek a helytelen felfogások, 
hibák — amelyért elsősorban fele-
lős a vállalat vezetője — gátol ják 
a termelés egyenletes emelkedését a 
Szegedi Kéziszerszámárugyárban. 
A vállalat a fennálló hibák és ob-
jektív nehézségek miatt csak na-
gyon nehezen tudja teljesíteni az 
évi tervét. A terv teljesítése pedig 
töi*vény! Éppen ezért mielőbb 
szüntesse meg a gyár vezetősége 
ezt az-állapotot az üzemben. Szá-
mol ják fel maradéktalanul a basás-
kodást, a gorombáskodást és he-
lyette teremtsenek egészséges mun-
kaszellemet. Az újításokkal pedig 
törődjenek sokkal többet, min t ed-
dig. Tekintsenek úgy minden újí-
tást, mint a termelés fokozásénak, 
a munka megkönnyítésének eszkö-
zét és ne feledjék el, hogy a pa-
píron beadott újítások mögött élő, 
eleven emberek vannak, akik so-
kat törődtek, dolgoztak az újításo-
kon. "Ezek pedig olyan emberek, 
akik gyűlölik a régit, az avultat és 
új ításaikkal gyorsabban, jobban 
akarnak dolgozni a kormány pro-
grammja, a béke. a jólét, a szebb 
élet programmjának mielőbbi meg-
teremtéséért. 

A dolgozók érdekeit jobban szeinelólt tartó munkát 
kérünk a KIK-tői 

Több évtizedes munkáidért megjutalmaztak 
számos színházi dolgozót 

Szombaton esle, a szinház szépen 
feldíszített társalgójában bensősé-
ges iintlrpség zajlott le, ahol no-
vember 7. alkalmával a jó munka 
megérdemelt jutalmait osztották ki. 
Ez alkalommal különösen kedves, 
megkapó köszöntésnek voltak ta-
lmi a megjelentek. Azokat a dolgn-
Hókat tüntették ki, akik főbb évii-
zéde vannak már a színháznál. 

Legtöbbjükről nem írnak a szín-
lapok, s mégis jól ismerik őket 
Ezeffed dolgozói. Á kitüntetettek, 
pénzfiitalmat és a szakszervezetiül 
kedves ajándékokat, virágokat kap-
tak. Viharos taps köszöntötte őket 
munkájuk méltatásánál. A csodálko-
zás és az elismerés moraja zúgott fel 
egy-egy alkalommal, amikor fel-
hangzóit ; Ungvári Imre szin-
padmesler, aki iO éve dolgozik a 
színháznál ..," „fíózsó István fő-
gépet!* 30 ere..." A színház sza-
bóját. Horváth Ferencet 25 évi 
szorgalmas munkájáért jutalmazták 
meg. Hasonlóképpen meírg ünnep-
lésben részesítették MarinlcOvics 
Illés ftitőt, Mánik László fodrászt, 

Vékés Istvánt, a tájelőadások szer-
vezőjét, Rajnai Sándor műszaki 
vezetőt, aki 2.1 éve vah a pályán, 
a jutalmon kívüt. égy pipával lep-
ték meg munkatársai, F.s ki né is-
merné ae őszhajú Juliska nénit, a 
földszintén — 45 éve jégysZrdő a 
színháznál akinek szemeit elön-
tötték a meghatottság körlnyéi. 
Kursrra Margit, aki — 30 éve jegy-
szeáö a színháznál — álig tudta 
palástolni zavarát, amikor átvette 
a jutalmai. Az énekkarból Kiskút 
Jánost és Pataki Klárit jutalmaz-
ták Meg, akik 30 éve \annak Már 
ezen a pályán. Szeretettel köszön-
tötték a szinház dolgozói Markú 
Valériát, aki 30 éve súg a szí-
nészeknek, fíarlók Júliát, is 30 éves 
Művészi munkájáért jutalmazták. 
Nem feledkeztek meg Feuer Egon-
ról, a szinház orvosának 25 évet 
Munkásságáról líni, aki Ugyancsak 
jutalomban részesült. 

Jutalomban részesült Még több 
műszaki dolgozó és a kitüntetet-
teket lelkesen ünnepeli ék munka-
társaik a baráti estén. 

A Szégédi Közületi Ingatlanke-
zelő Vállalat felügyelete, gondozása 
alá számos szegedi lakóház tarto-
zik. A K I K feladata ezeket a há-
zakat, mint közvagyont, az adott 
lehetőségekhez mérten, megfelelő 
gondossággal kezelni és rendben-
tartani. Több romlakást és meg-
rongált épületet hoztak rendbe a 
K I K dolgozói a* elmúlt hónapok 
során, vagy hozatott rendbe a K I K 
más Vállalatokkal. Legutóbb pél-
dául a Gólya utca 4. szám alatt két 
kétszoba-konyhás lakást állítottak 
helyre, adtak át a dolgozóknak. 
Ezenkívül számos helyen végeznek 
kisebb-nagyobb javítási munká t az 
államosított házakban. Azonban 
nem minden esetben mondható el 

KlK-ről. hogy eleget tesz fel-
adatának és kielégíti a bérlők jo-
gos igényét. Ezt számos tény kö-
zül bizonyítják szereksztűségünk-
höz beérkezett levelek is, melyek 
komoly hiányosságokat táffták fel 
a K I K munká jában . 

Ál l jon itt első példáfiak a Sze-

gedi Kenderfonógyár egyik dolgo 

zójának, Balogh Ferónc elvtársnak 

az esete, aki a Mikszáth Ká lmán 

Utca 5. szám alatt lakik. Balogh 

Ferenc ezév júl iusában igényelte 

jelenlegi lakását, mely akkor még 

üres raktárhelyiség volt, de kellő 

átalakítási munka elvégzésé után 

barátságos lakássá változott volna, 

ha , . . Az történt ugyanis, hogy a 

K I K augusztusban hozzéfogótt a 

helyiségnek lakássá való átalakítá-

sához, midőn az erre a Célra szük-

séges anyagi rész biztosítva völt. 

A munká t azonban rövid idő múl-

va abbahagyták. Mikor Balogh 

elvtárs később sürgette a munka 

befejezését, amelynek érdekében 

sorra kilincselte a KIK-et, a ta-

nácsot és a Vegyesipari Vállalatot 

— mert a K I K annak adta át a 

munká t — ennek eredményeként 

folytatták az átalakítást. De hogy 

történt, hogy nem, nem sokkal ké-

sőbb ismét abbahagy ták , . . Nem-

rég Balogh elvtárs felment a ta-

nács kommunál is osztására, hogy 

segítséget kérjen ügyének elintézé-

séhez, hógy a lakásba mielőbb bé 

tudjon költözni. Itt arról szerzett 

tudomást: ha rövid időn belül nem 
foglalja el a félig kész lakást — 
amelyen sem ajtó, sem ablak nin-
csen, sőt a szobában még padozat 
sem •—, akkor azt k iutal ják más-
nak. Erre kénytelen volt az ajtó és 
ablak nélkül i lakásba beköltözködni, 
amely még ma is úgy áll, m in t 
ahogy két hónappal ezelőtt ott-
hagyták a Vegyestpart Vállalat 
munkásai . 

Vá j jon kinek a megengedhetet-
len mulasztása miatt kelt Balogh 
Ferencéknek ajtó és ablak nél-
küli félbontott padozatú lakáRban 
lakni a tél! idők közeit beállta 
élőtt, minden kérés és sorozatos ki-
lincselés ellenére is?! Vá j jon mi-
lyen Ihtézkedést szándékozik tenni 
a K I K és a Vegyestpari Vállalat? 

De elmondhatnánk számos ha-
sonló ügyet, többek között Pete 
György, a Topolya-3or 7. számú 
K I K ház házfelügyelőjének esetét is, 
akinek szolgálati lakásában és a 
ház udvarában a villanyégő beve-
zetését má r ugyancsak hónapok óta 
ígérgetik. A K I K kiadta a meg-
rendelést a Megyevill-nek, nhol 
már hosszú hetek óta hol megígé-
rik a szerelést, hol visszavonják 
az ígéretet a munka elvégzéséről, 
de a K I K nem ellenőrizte és nem 
sürget! a szerelési munka elvégzé-
sét. 

Végül beszéljen maga a levélíró 
is. Hadd idézzünk egy részt pél-
dának dr. Tiboldi Tibor orvos kór-
bonctani gj'aRorrtok leveléből, 
melyben a KIK-el foglalkozik. 

-Nagyon szeretnék már egyszer 

találkozni lakásunkban a K I K 

munkásaival. Azonban sajnos nem 

tudom megtalálni a hozzájuk ve-

zető utat. Ugyanis kettőnk közé — 

a kőművesek, ácsok, szerélők, va-

lamint szerény személyem közé 

közbe van iktatva a központ, sok-

sok Irodával, tisztviselőkkel, admi-

nisztrációval, és . . . talán bürokrá-

ciával is. 

Mul t év augusztusában költöz-

tünk a Maros-utca 42. szám alatt 

lévő lakásunkba családommal, 

szüleimmel együtt. Az első kesérű 

tapasztalatok után, már október-

ben kértük a KIK-fől, hogy javít-

sák meg a tetőt, takarítsák ki a 
csatornákat, mert éső alkalmával a 
pincébe, az állatorvosi rendelőhe-
lyiségbe, sőt a lakószobákba ts 
befolyik a víz és sok kárt okoz. 
Többször történt hiába való kérés 
után ez év április 9-én az összes 
lakó aláírásával ellátott levélben 
kértük a csatornák és a tető meg-
javítását. Ennek sem volt semmi 
foganatja. Legutóbb október 11-én 
trtük meg eZen javítások szüksé-
gességét az Ingatlankezelő Válla-
lat illetékes szerveihez. Erre som 
érkezett válasz. Most szorongva 
gondolunk az őszi és téli csapadé-
kos időkre, amikor az értékes él-
latorvosi gyógyszerekben és líizé-
lőahyagban a piheébe befolyt nagy-
mennyiségű víz ismét súlyos ká-
rokat okoz majd, amidőn a lakó-
szoba és rendelőhelyiség egyaránt 
beázik a részben lyukas, a részben 
eltömödött csatornák következté-
ben*. 

Mindebből ' meglátszik, hogy van 
hiba ezen a területen a K I K mun-
kájában és sürgős intézkedésekre 
Van szükség e néhány és még hoz-
zá hasonló számos kérdés megol-
dására. Tudjuk azt, hogy bizonyos 
tekintetben vannak nehézségek, 
melyeknek áthidalása nem mindig 
megy gyorsan. De azért ilyen ki-
rívó eseteknek nem szabadna elő-
fordulni. A munkák fontosságának 
megállapítása, a jobb munkaszer-
vezés és a kiadott rendelkezések 
végrehajtásának ellenőrzése — ami 
sokszor hiányzik a KlK-nél — sok 
esetben elősegítené egyes kérdések 
megoldását. Ezt tartsák szem előtt 
a K I K vezetői és ennek megvalósí-
tására törekedjenek. G. J. 

A Koreai iSépi 

Demokra t ikus Köztársaság 

kormány küldöttsége 

Pekingbe utazott 

Phenjan (TASZSZ) November 

10-én Pekinbe utazott a Koreai 

Népi Demokratikus Köztársaság 

kormányküldöttsége. A küldöttség 

vezetője K im Ir Szen, a Koreai 

Népi Demokratikus Köa társa^g 

Minisztertanácsának elnöke. 
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