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az amerikaiak 
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További két hétig szünetel 
Kimoj tüzérségi bombázása 

— így rendelkezett hétfő hajnali parancsában Peng Tő-huaj, 
a Kínai Népköztársaság nemzetvédelmi minisztere 

Peking (Üj-Kína): A Kínai mét megszüntetése, nem szent feladata, hogy vissza-
Népköztársaság nemzetvédel- egyéb kommunista cselfo- szerezze Tajvant, a Penghu-1í'-ll'^LS^Ü 
mi minisztere október 13- gásnól. Megfelel a valóság- szigeteket, Kimojt és Macut 7 J 

án, hajnali egy órakor paran- nak, hogy a harc hol szüne- és befejezze a haza egyesí-
csot intézett a kínai népi telt, hol kiújult. Ez azonban tését. Ez Kína belügye és 
felszabadító hadsereg fucsi- nem cselfogás. Ha önök nem egyetlen külföldi hatalom-
eni arcvonalon állomásozó hajlandók béketárgyalásokat nak sincs joga ahhoz, hogy 
egységeihez, hogy október folytatni, akkor a harc elke- ebbe beavatkozzék. Sincs jo-
13-tól további két hétre füg- rülhetetlen. Mindaddig, amíg ga beavatkozni az Egyesült 
gesszék fel Kimoj tüzérségi önök olyan magatartást ta- Nemzetek 

A jelölőgyűlés után 
Régi barátsággal, s meleg szeretettel fogadták vasár-

nap reggel Mórahalmon Komócsin Zoltánt, az MSZMP 
Politikai Bizottságának póttagját, a KISZ Központi Bi-
zottságának első titkárát. Sokan személyes ismerősként üd-
vözölték és felidézték a közös harcos emlékeiket. A köz-
ségi művelődési otthonban megtartott nagygyűlésen me-
gyei képviselőnek jelölték Komócsin elvtársat — erről szól 
riportunk a mai szám 3-ik oldalán. A gyűlés után a kép-
viselőjelölt meglátogatott több parasztcsaládot, mint ké-
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bombázását. -Meglássuk, púsítanak, mint jelenleg is, sem. 
Szervezetének 

Már nincs messze az az mit tesz a szembenállá fél— nekünk jogunk van arra, 
folytatódik a parancs — és hogy harcoljunk, amikor idő, amikor világszerte elte-
módot adjunk Kimojon élő harcolni akarunk és abba- metik az agresszorokat és 
honfitársainknak — katonai hagyni a harcot, amikor azt lakájaikat. Számukra nincs 
é s polgári személyeknek egy- abba akarjuk hagyni. menekülés. Az sem segíthet 
aránt —, hogy elegendő Az amerikaiak arra tőre- rajtuk, ha a holdban próbál-
utánpótlást kapjanak, bele- kednek, hogy beavatkozza- nak elrejtőzni. Ahová az el-
értve élelmiszereket és ka- nak a mi polgárháborúnkba, lenség eljut, oda mi is elju-
tonai felszerelést is, és meg- Ezt ők tűzszünetnek nevezik, tunk és mindképpen vissza-
erősítsék állásaikat*. Az ember csak nevethet hurcoljuk őket. Más szóval: 

A parancs ezután közli: ezen. Ugyan mi jogon vetik a győzelem a világ népeié. 
- A Tajvanon és a Tajva- fel az amerikaiak ezt a kér- A z amerikaiak nem foly-

ni-szorosban tartózkodó ame- dést? Szabadjon megkérdez- tathatnak hajókaraván-kísé-
rikaiaknak haza kell menni- ni, hogy kit képviselnek? tq akciókat Kimoj vizein. V. 
ök. Semmi okuk sincs arra, Nem képviselnek senkit. Ta- Ha mégis ilyen akciót kez-
hogy ott maradjanak és sém- Ián az amerikaiakat képvi- deményeznek, haladéktala-
mit sem érnek el azzal, hogy selik? Kína és az Egyesült nuí megkezdjük a tüzelést, 
nem hajlandók visszatérni Államok között nincs háború E parancs végrehajtását 
hazájukba. és ezért nem folyik harc, szigorúan megkövetelem* — 

A Tajvanon, a Penghu- amit meg kellene szüntetni, fejeződik be Peng Tő-huaj 
szigeteken, Kimojon és Ma- Talán Tajvan lakosságát honvédelmi miniszter paran-
cun élő kínaiak többsége ha- képviselik? A tajvani ható-
zafi és az árulók nagyon ke- ságok nem adtak nekik meg-
vesen vannak. Ezért politi- bízólevelet. A kuomintang 
kai munkára van szükség, vezetői teljes mértékben el-
hogy az ezeken a szigeteken lenzik a kínai—amerikai tár-
élő kínaiak nagy része foko- gyalásokat. 
zatosan öntudatra ébredjen Az amerikai nemzet nagy 
és elszigetelje az árulók ma- nemzet és az amerikai nép 
róknyi csoportját. Ez a mun- jószándékú. Az amerikai nép 
ka az órák és a napok mú- nem akar háborút, öröm-
lásával érezteti majd hatá- mel üdvözli a békét. Az 
sát. Mindaddig, amíg a Taj- Egyesült Államok kormá-
vanon lévő kuomintang nem nyában azonban vannak 
kezd békés tárgyalásokat ve- egyesek — mint Dulles és a 
lünk és amíg nem dolgoztuk hozzá hasonszőrűek —. akik 
ki a probléma méltányos valóban nem mondhatók 
megoldását, addig a polgár- okosnak. Itt van például a 
háború tovább folyik. tűzszünet. Talán nem a jó-

Tajvan szóvivője azt állí- zan ész hiányát bizonyítja 
totta, hogy a harc megszün- az, amit erről hangoztatnak? 
tetése, majd folytatása és is- 650 milliós kínai népünk 

(Markovits Tibor felv.) 

Villamosításra, óvodaépítésre, 
kútfúrásra használják fel 

községi és kerületi tanácsaink 
az állami kölcsönt 

Motorok — futószalagon 

Kormányunk ez évben is- mosítják a falut. E terv 
mét tovább növelte, erősí- megvalósításához 160 ezer 
tette tanácsaink önállóságát; forint kölcsönt kapnak a ta-
törvényerejű rendeletet ho- karékpénztártól. Zsombón 
zott, mely szerint községfej- transzformátor állomást 
lesztési célokra állami köl- akarnak létesíteni és egy 1,9 
csönt biztosít, az erre igényt kilométer hosszú légvezeté-
tartó tanácsoknak. ket. Ehhez 167 000 forint 

Szeged járási és városi ta- bankhitelt íolyosít a taka-
nácsa is élt e rendelet adta rékpénztár. 

•'•lehetőségekkel és gondos A három község képviselői 
•megfontolás után bejelentet- a takarékpénztár kötelezvé-
•te hiteligényét az OTP sze- nyeit már aláírták a munká-
•gedi fiókjának, azzal a cél- latokra vonatkozó kivitelezé-
glal, hogy a legfontosabb köz- si szerződések aláírása meg-
Jségfejlesztési teendőket mi- történt, részben folyamatban 
•előbb megvalósíthassák. A yan. 
•hiteleket az OTP — felmérve Szintén villamosítás cél-
•annak fontosságát - enge- jából igényelt hitelt a Ta-
•délyezte. De lássunk csak karékpénztártól Üllés köz-
•néhány adatot: mire és ség is . . A bankhitel elbírá-
• mennyit használnak fel Sze- lása most van folyamatban. 
Jged járás és a város kerü- A Kölcsön összege 327 000 
•leti tanácsai. forint lesz. Kübekháza köz-
• Bordány, a községfejleszté- ségi tanácsa 600 000 forintos 
•si tervben 15 kilométeres vil- költségvetéssel az óvodát bő-
Slamos légvezetéket, transz- víti és pedagógus szolgálati 
• formátor állomást és 4,7 ki- Lakást alakít át. Erre a cél-
• lométeres elosztóhálózatot ra 50 000 forint bankhitelt 
•épít 1,404 000 forintos költ- vesz fel a takarékpénztártól. 
• ségvetéssel. Ehhez állami Szeged város I. kerületi 
•hozzájárulást kapott a tanács tanácsának 150 000 forint 
•913 000 forintot, saját költ- bankhitelt engedélyezett a ta-
•ségf ej lesztési alapjából fel- karékpénztár. Ebből a pénz-
•használ 205 000 forintot és a bői Újszegeden a Diófa és 
•Takarékpénztártól 26 000 fo- Borostyán utca sarkán ár-
• rLnt bankhitelt vesz ieénvbe t é z i k u t a t f ú r n a k -
• DanKniteit vesz igenyne. A t a n á c s o k á h a l i g é n y b e _ 
• Forráskúton szinten igen v e t t hitelek lejárata általá-
• hasznos dolog készül: villa- ban egy esztendő. 

Nyugdíjas munkásnők 
j és első választók találkozója 
[ • a Ruhagyárban 
! Néhány hete alakult meg lésükre hivatalosak az üze-

i a nyugdíjasok ruhagyári cso- mi fiatalok közül az első 
• portja. Azelőtt is, de azóta választók is. Elmesélik majd 
• is különösen összetartanak az öregek utódaiknak, milye-
• az öregek. Rendszeresen ta- nek is voltak a régi valasz-
•lálkoznak, beszélgetnek, ha tások, kik választhattak és 
• kell segítenek a gyárnak, de kik voltak akkoriban vá-
• ha nekik van segítségre laszthatók. Szó esik majd a 

Sújtólégbiztos és különleges motorokat gyárt futószalagon • szükségük, ugyancsak melleit- sokféle és fajta kortesfogás-
a Villamosgép- és Kábelgyár. A termelés fokozásáért a j tük áll az üzem. E hónap ról, csalásról, amelyekkel 
Szovjetuniótól kapott kölcsönből speciális gépeket vásá- • végén ismét összegyűlnek igyekeztek félrevezetni a 
roltak. Képünk: az elkészült motorokat a gyár próbatér- jbenn a gyárban. Ez alka- munkásokat, akiknek válasz-

mében vizsgálják felül. "lommal azonban megbeszé- tójoguk volt. 

Nemzetközi szakszervezeti 
szolidaritási hét Szegeden 

Az SZMT elnöksége és a rulő szolidaritási hét alkal-
szegedi Szakmaközi Bizott- mával szakmánként tarta-
ság rendezésében holnap, nak műsoros gyűléseket a 
október 15-én kezdődik vá- szegedi dolgozók az üzemi 
rosunkban a nemzetközi kultúrtermekben. Holnap, 
szakszervezeti akció- és szo- október 15-én reggel nyit-
lidaritási hét. Mint ismere- ják meg az SZTK folyosóin, 
tes, ennek a hétnek a tartá várótermeiben elhelyezett 
sát a június 20—23 között gazdag kiállítási anyagot, 
Berlinben lezajlott európai amely a munkavédelem és 
munkáskonferencián hatá- az üzemek fejlődését mutat-
rozták el a résztvevők, ja be. A kiállítást, melyet a 
Csongrád megyében ezt meg- szolidaritási hét alkalmával 
előzően a MEDOSZ-hoz tar- rendeznek, a szegedi üzemek 
tozó szervezetek már meg- látták el szemléltető, érde-
tartották a szolidaritási he- kes adatokkal, képekkel, 
tet, melynek során több gyű- Ezenkívül október 15 és 22 
lésen követelték, mintegy között esténkint fél hét órá-
negyven táviratban az atom- tói díjtalan mozielőadásokat 
kísérletek megszüntetését, a rendez az SZMT és a Szak-
nukleáris-fegyverek betiltá- maközi Bizottság, ahol kü-
sát, a nagyhatalmi értekez- lönböző szórakoztató, mun-
let összehívását a mezőgaz- kavédelemmel kapcsolatos 
dasági dolgozók. kisfilmeket mutatnak be az 

A mos tahi, október 15— érdeklődőknek a Fáklya-Mo-
22 között megrendezésre ke- zi kerthelyiségében. 

Új szobor Szegeden 
Több, mint 

száz dolgozó si 
jelenlétében 

leplezték le i 
szombat dél-
után Markisz 
Agamemnon /. 

görög szobrász-
művész pálya 
díjnyertes al-
kotását, a »Fo-
nónők*-et. A 
szobrot Móczán 
Lajos, a Szege-
di Textilmű- ;..'. 
vek igazgatója 
adta át a vál-
lalat dolgozói-
nak. akiknek 
nevében Szögi 
Imre ü. b.-el-
nök fogadta 
meg, hogy 
megőrzik és 
karbantartják. 

Az értékes, , „. 
szép kivitelű 
alkotást az 
üzem előcsar- ír-
noka előtti 
parkrészletben 

állították fel. 

(Siflis felv.) 


