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Magyar kormányküldöttség utazott
a Kínai népköztársaságba

A Kínai Népköztársaság kormányának
meghívására kedden magyar kormányküldöttség utazott Kínába. A kormányküldöttség vezetője Kádár János, a forradalmi
munkás-paraszt kormány elnöke, tagjai:
Marosán György államminiszter és Nógrádi Sándor, a Magyar Népköztársaság
nagykövete a Kínai Népköztársaságban.
A kormányküldöttséget ú t j á r a elkiŰtban a Kínai Népköztársaságba, szeptember 24-én Moszkvába érkezett a magyar kormányküldöttség: Kádár János,
a forradalmi munkás-paraszt
kormány elnöke és Marosán
György államminiszter.

sérte Hao De-cin, a Kinai Népköztársaság
budapesti nagykövete.
A kormányküldöttség búcsúztatására a
Ferihegyi-repülőtéren megjelentek a Politikai Bizottság, a Minisztertanács, az Elnöki
Tanács számos tagja és jelen volt a búcsúztatásnál a budapesti diplomáciai képviseletek több vezetője és tagja.

A központi repülőtéren A. B.
Arisztov, A. I. Mikojan, M. A.
Szuszlov, továbbá N. Sz. Patolicsev külügyminiszterhelyettes
és más hivatalos személyiségek
fogadták a magyar küldöttséget

Leleplezett
titkos
pálinkafőzők

A Jufagyár
és az éjszakai
műszak

Ott volt a repülőtéren Boldoczki János moszkvai magyar nagykövet és a magyar nagykövetség
munkatársai)
valamint
Liu
Ilsziao, a Kínai Népköztársaság
moszkvai nagykövete is,

A városi tanács végrehajtó bizottsága
a kormány segítségét kéri Szeged
csatornázási és belvízrendezési
problémáinak megoldására
A kislakásépítési
előkészületeit

akció részleteit
tárgyalták
meg

és a szabadtéri
a tegnapi
v. b.

Totó

Lesz

építési és közlekedési csoportvezetőinek meghallgatása után arra az álláspontra
jutott, hogy
a csatornázási és belvízhelyzet
rendezetlensége
Szeged városnak a lakáshelyzettel szorosan összefüggő és ezért egyik legfontosabb problémája.
Szeged földrajzi fekvése és a
múlt rendszer e téren elkövetett mulasztásai következtében olyan sok tennivaló
van Szeged megnyugtató településbiztonságának
elérésére. hogy e rendezést a város szokásos évi költségvetéséből fedezni nem lehet. A
végrehajtó bizottság úgy határozott, hogy
kérelemmel fordul a kormányhoz, biztosítson külön
pénzügyi fedezetet a legsürgősebb feladatok megoldására, illetve a csator-

Szeged felszabadulásának
13. évfordulója alkalmából a Hazafias
Népfronf nagygyűlést rendez Szegeden

Gazdag programmal ünn* petjük
Szegeden a Nagy Októberi
Szocialista
Forradalom
40. évfordulóját

bőven

paprika,

erről tanúskodnak az egyre
jobban gyülemlő füzérek a
Szegedi
Paprikafeldolgozó
Vállalatnál. Gazdag az idei
termés, alig győzik fel'1 •
gozni.

játékok
ülésen

názási- és belvízrendezési
problémák gyökeres megoldására.
Ezenkívül utasította a szakigazgatási szerveket a helyileg is teljesíthető, legsürgősebb intézkedések, megtételére.
Szili Antal, a mezőgazdasági osztály vezetője ismertette a termelőszövetkezetek
A
Magyar
Honvédelmi
helyzetét városunkban. A jelentést követő vita során a Szövetség Petőfi Sándor suvégrehajtó bizottság megál- gárúti székházában hétfő óta
lapította, hogy bár október tert a sorozás. Már a Dugofeliratok
után egyetlen egy szegedi nics téren üdvözlő
érketermelőszövetkezeti
csoport köszöntik a sorozásra
sem oszlott szét — s ez a tény zőket, s ez a látvány elgonis bizonyítja a termelőszö- dolkoztatott . . !
vetkezetek erejét városunkEn akkor voltam
sorozában —
son, amikor a mostani sorköaz ellenforradalom táma- teles szegedi fiatalok először
dása nem múlt el nyomta- lépték át az elemi iskola kadúlt,
lanul a szegedi termelő- puját. A háború már
szövetkezeti csoportokban ezer és ezer gyermek pusztult
el Franciaországban,
Angliásem.
LenA végrehatjó bizottság több ban, a Szovjetunióban,
szerte
egész
határozatot hozott a termelő- gyelországban,
A
felsővárosi
szövetkezetek politikai
és Európában...
egy
őrmester
egyéb vonatkozású megsegí- ' kultúrházban
tésére, hogy azok a jövőben ordítozott:
még inkább megszilárdulja— Majd megtudják,
minak és még komolyabb ered- lyen a magyarok istene,
ha
ményeket érjenek el.
bevonulnak! Orrukkal fogják
Bárdos Miklós osztályve- feltúrni a földet! Tudják, miKállai Gyula elvtárs mond ünnepi beszédet zető ezután a végrehajtó bi- lyen az a békaugrás, hegyen
Október 11-én lesz 13. éve, hogy Szegedet a hős szovjet zottság tagjai, a tanácsi ál- fölfelé? És aki nem engedelki lesz
kötözve!
csapatok felszabadították a fasizmus igája alól. A város landó bizottságok elnökei és meskedik,
Még botot is kap a fenekére,
felszabadulása ez évi évfordulójának különös jelentőséget több meghívott szakember hogy
megpuhuljon. A hazáad az a tény, hogy az elmúlt esztendőben ugyancsak a Szov- előtt ismertette a városi ta- nak nincs
szüksége
anyámjetunió segítségével tudtuk legyűrni az ellenforradalmat. nács végrehajtó bizottsága asszony
katonákra,
vagy
A kettős felszabadulás hálát és tiszteletet vált ki a szegedi által kezdeményezett mun- megszoknak, vagy
megszökkás kislakásépítési akció terdolgozo emberekből is.
veit, a Ságvári telepen, na- nek. De akkor aztán lesz neA Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordu- gyobbrészt helyi anyagból mulass! Harcolni kell a halója előestéjén, Szeged felszabadulásának ünnepén, októ- készülő két minta-ikerlakó- záért kinn a fronton,
több
ber 13-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a Hazafias Népfront ház építésének tapasztalatait. ezer kilométerre
Szegedtől.
városi bizottsága nagygyűlést rendez a Klauzál téren. Az A beszámolót ugyancsak ala- Onnan aztán
sóhajtozhatnak
ünnepi nagygyűlésen Kállai Gyula elvtárs, művelődésügyi pos vita követte, melyben az a kislányok után ...
miniszter, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja mond építést
patronáló
üzemek
Sosem felejtem el ezeket a
beszédet.
küldöttei és a minta-lakóhá- szavakat, amelyektől
mindzak tulajdonosai is elmond- annyiunknak
keserű lett a
ták észrevételeiket az akció- torka. Amikor most az épüval kapcsolatban.
let nagytermébe
léptem,
A végrehajtó bizottság úgy
határozott, hogy az egész
egy h a d n a g y
elgondolást az október 4-re
elvtárs
összehívandó tanácsülés elé
a székeken kényelmesen ülő
terjeszti
s az ülésen nemcsak a ta- — akkor egész nap állni kelhuszonegynácstaaok. de Szeged üzemei- lett! — szegedi
nek intézményeinek segítsé- éveseknek éppen arról beMegalakult az előkészítő bizottság
gét is kéri a nehéz, de a sze- szélt, milyen lesz a néphadSzegeden is gazdag programmal ünnepeljük meg a gedi súlyos
lakáshelyzetet sereg soraiban életük:
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulóját. envhítő akció támogatására.
— Rövidesen
bevonulnak,
Ezzel kapcsolatban már folynak a sokrétű előkésztileteK.
Ladányi Benedek a végre- mint újoncok — kezdte. — A
Az MSZMP városi bizottsága és a Hazafias Népfront vá- haitó bizottság m. b.-elnöke kiképzés első szakasza után,
rosi bizottsága az ünnepséget előkészítő széleskörű bizott- számolt be ezután a szabad- mondjuk, maguk közül töbságot alakított.
lesznek.
téri játékokkal kapcsolatos ben kiváló lövők
A bizottság hétfőn értekezletet tartott. Nagy István, a előkészületek
kérállásáról. A Elért teljesítményeikért
s
Hazafias Népfront városi titkára ismertette a Nagy Októ- végrehajtó bizottság a sza- hetnek például eltávozást,
egyhetes
szaberi Szocialista Forradalom évfordulója szegedi megünnep- badtéri játékok ügyét ugyan- hazajöhetnek
lésének programtervezetét. Az ünnepségek október 11-én, csak a következő tanácsülés badságra. Nem lesz könnyű
a katonaélet, de a hazáját
Szeged felszabadulásának évfordulóján kezdődnek meg, s elé terjeszti.
szorgalmas
november 7-én fejeződnek be.
A huzamos ideig tartó d* szerető, igyekvő,
néphadseregben
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordu- igen fontos ügyeket tárev-'ó honvédet a
fegyverlója tiszteletére tervezett ünnepségek gazdag műsorát la- v b -ülésen még több közér- megbecsülik. A jó
dekű 'ügyben hoztak döntést,. forgatás, a harcos helytállás
punk későbbi számaiban részletesen ismertetjük.

A városi tanács végrehajtó
bizottsága tegnap ülést tartott,
Ladányi Benedek, a végrehajtó bizottság m. b.-elnöke
beszámolt a legutóbbi v. b ülés határozatainak végrehajtásáról,
majd
Bárdos
Miklós, a városi tanács építési- és közlekedési osztályának vezetője terjesztette be
jelentését Szeged csatornázási és belvízrendezési helyzetéről s az azzal szorosan
összefüggd feladatokról.
A végrehajtó bizottság a
jelentésben felvetett problémák részletes, alapos és szakszerű megvitatása és e napirendi pont megtárgyalására
külön meghívott szakemberek: így Forgó László, a Szegedi Vízügyi Igazgatóság vezetője, Domaházi Antal, a
Víz- és Csatornaművek igazgatója, a kerületi tanácsok

tanácsadó

(Llebmann Béla felvétele)

SOROZÁSON
meghozza gyümölcsét.
Kitüntetésben, jutalomban,
kedvezményben részesülnek,
büszkék lesznek magukra szüleik,
ismerősetk, tiiztjelk,
parancsnokaik.
Az
alkotmányunk
előírja, hogy a haza védelme
minden állampolgárnak szent
kötelessége. Es

a szegedi
fiataloknak
is meg kell mutatniok
ország-világ előft, hogy
hűek
a néphez, a hazához, és azért
jó katonák, hogy ezzel is erős
legyen országunk,
s
békét
követeljünk.
Katonás, igaz beszéd! Milyen szembetűnő a különbség a tizenöt évvel
ezelőtti
őrmesteri
pöffeszkedéssel,
acsarkodással
szemben.
A
mai fiatalok csak hallomásból. leírásokból
ismerik
a
múlt szörnyűségeit. Az ellenforradalom alatt azonban egy
kis ízelítőt kaphattak a kegyetlenkedésből, és tapasztalhatták, hogyan vetette fekete árnyékát kibontakozó
jelenünkre a letűnt és az imperialisták által feléleszteni kívánt
múlt...
A sorozáson
egész napos
foglalkozás volt. Kisebb csoportok cigarettázva
várakoztak az adatokat felvevő
bizottságlelőtt, a többiek pedig
egy
szegedi
VIT-küldött
moszkvai élményeit
hallgatták. Szó esett az ellenforradalomról is, majd
munkásőrök
léptek a nagyterembe.
Leültek a fiatalok közé,

beszélgettek
velük,
elmondták, milyen volt az ő
hányt-vetett
fiatal
életük,
miként vettek részt a munkásmozgalom harcaiban, hogy
az új rendben élők már ve
ismerjék
meg
közvetlenül
azt a rosszat, amit ők végigszenvedtek. Délben pedig a
Tömörkény
Leánygimnázium
brigádja hangulatos műsorral
kedveskedett
a
sorköteles
fiataloknak.
Szórakozva telt az idő. Az
orvosi vizsgálat
alkalmával

meghallgatták
az előforduló
panaszokat is, és azokat
figyelembe vették. (Egykor rákiabáltak az újoncra:
„Ne
szimuláljon!
Megfelel!" — s
ezzel befejezték
az
ügyet.)
Most
mindegyik
fiataltól
megkérdezték:
„Milyen fegyvernemhez van kedve?" Legtöbben
gépkocsizónak,
lövésznek mennének, — sofőrök is szeretnének lenni a két
év alatt. De szép
számmal
jelentkeztek
a műszaki,
a
technikai alakulatokhoz,
tüzérnek, páncélosnak, repülősnek stb.
Amikor a vizsgálat, az adatok felvétele befejeződött, a
párt,
a tanács
képviselői
szóltak a besorozottakhoz.

Erőt, egészséget,
szerencsét,
sikert
kívántak
nekik. Ilyen
megtiszteltetés
az i f j ú sorkatonák iránt csak
szocialista országban
lehetséges! Megkapó volt a befejező aktus is: KISZ-es
lányok emlékül
piros-fehérzöld színű kokárdát
tűztek
néphadseregünk
jövendő katonáinak
mellére.
Nemzeti
hagyományaink
ápolásának méltó
jelképéül.
M. T.

HluszátaU

után

—

MŰSZŐRME
A ruházati cikkeknél újabban
mindinkább előtérbe kerülnek a
kötszövött holmik. Tért hódított
a jersey, és a legkülönbözőbb
ruhaneműkhöz használnak fel
szintetikus műszálat a kötöttárugyárak. Most felmerült az a
gondolat, hogy kötszövőgépen
műszőrmét készítsenek gyapjúét szintétikus fonal keverékéből.
Áz első minták már cl is készültek és a kísérleteket folytatják.
Szörmeutánzatot kártolt gyapjúfonalból már gyártanak a cipőipar részére. Prém helyett ezzel
bélelik a téli meleg cipőket.

