
Ma kezdődik 
a békehónap 

Koszorúzás a lidicei emlékműnél 
— békehangverseny 

Hagyomány már hazánk- Hazafias Népfront Szeged vá-
ban és benne Szegeden, rosi bizottsága a társadalmi 
Csongrád megyében is, hogy és tömegszervezetekkel közö-
minden év májusában: a fa- sen a fasizmus feletti győze-
sizmus leverésének hónapja- lem XXI. évfordulója alkal-
6an békehetek kezdődnek. A mából délelőtt 11 órakor a 
tavaszi békemozgalmi akciók lidicei emlékműnél koszorú-
programja gazdag. A nép- zdsi ünnepséget rendez. Ezen 
front akcióbizottságai, a kü- részt vesz a Csehszlovák Szo-
lon böző társadalmi és tömeg- cialista Köztársaság budapes-
szervezetek a Béke-világta- ti nagykövetségének a képvi-
nács határozata alapján vál- selője is. 
tozatlanul alapvető felada- Ma este 7 órakor a Tisza 
tuknak tekintik az általános Szálló koncerttermében a 
és teljes leszerelésért folyta- népfront városi bizottsága 
tott harc elősegítését. A békehangversenyt rendez. 
magyar békemozgalom ez- Megnyitó beszédet mond dr. 
után is támogatja és szoli- Kedvessy György profesz-
daritást vállai az imperializ- szor, az orvostudományi 
mus ellen küzdő vietnami egyetem rektorhelyettese, a 
néppel. Hazafias Népfront Szeged 

Szegeden ma. vasárnap városi bizottságának elnö-
ltezdödnek a békehetek. A ke. 

A jugoszláv katonai 
küldöttség 
látogatásai 

A Jugoszláv Néphadse-
reg hazánkban tartózkodó 
küldöttsége — Ivan Gosn-
jak hadseregtábornok, nem-
zetvédelmi miniszter veze-
tésével — pénteken Bács-
Kiskun megyébe látogatott. 

A küldöttség a délelőtti 
órákban a néphadsereg 
egyik Bács-Kiskun megyei 
páncélos alakulatát kereste 
fel. Innen az Izsáki Állami 
Gazdaságba vezetett a jugo-
szláv katonai delegáció út-
ja. 

Szombaton délelőtt a győ-
ri Magyar Vagon- és Gép-
gyárral ismerkedtek meg a 
delegáció tagjai. Országjá-
ró kőrútjukat folytatva a 
néphadsereg egyik repülő 
alakulatához is ellátogat-
tak. 

Bűcsü az iskaiéiól 

(Liebmann felvétele) 

Énekelve járták végig az osztálytermeket a Tömörkény gimnázium búcsúzó diákjai 

Mint minden évben, ami- munkaszeertetre, hivatás-
kon- a végzős diákok szórná- tudatra, a nép, a haza szol-
ra véget ér a tanítás, teg- gálatána. 
nap is virágdíszbe öltöztek 
a szegedi középiskolák. Az 
alsósok díszítették fel er-
re a napra iskoláikat; a 
végzősök, a negyedikesek 
tegnap ültek be utoljára az 
öreg padokba, tegnap hall-
gatták utoljára a tanítási 
órák végét jelző csengőt, 
tegnap búcsúztak 
tói. 

Az elsők 
a szakközépiskolából 

Negyvenöt középiskolai 
osztály tanulói búcsúztak 
tegnap Szegeden iskoláiktól. 
Ott voltak közöttük a szak-

iskoláik- középiskolai osztályok vég-
zős diákjai is. A Rózsa Fe-
renc gimnáziumban első íz-
ben baliagtak az idén me-
zőgazdasági elektromos be-
rendezéseket szerelő két 
szakközépiskolai osztály vég-
zős tanulón. Hatvanketten 
érettségiznek idén ebben a 

Ezernégyszáz negyedikes 
Tizenhárom szegedi kö-

zépiskola 1400 negyedikes, 
érettségi vagy képesítő előtt 

Í L ' L ^ t ^ ^ k é V ^ l k k J í é p t e í o i a T raitól. diáktársaitól, az is-
kolától. Az öt szegedi gim-
názium, 2 közgazdasági, 5 
ipari és egy mezőgazdasági 
technikum végzős növendé-
kei utoljára járták végig az 

tályban, s az érettségi ok-
levelük a szakmunkás-
bizonyítványt is magába 
foglalja majd. Mindegyikük- goznak majd a különböző 

nikum ballagó diákjai pano-
rámabuszon járták végig a 

várost; közülük sokan nem-
csak az iskolától, Szegedtől 
is búcsúztak. 

A szegedi gimnáziumok-
ban ballagó 800 és a tech-
nikumokban búcsúzó 600 
szegedi középiskoláson kívül 
a tanárképző főiskola 150 
végzős hallgatója is tegnap 
vett búcsút iskolájától. Az 
intézet központi épületének 
udvarán tartott ünnepségen 
a negyedévesek nevében Ta-
kács József köszönt el a 
tanároktól. Dr. Nánási Mik-
lós főiskolai docens és 
Szűcs Zsuzsanna KlSZ-tit-
kár búcsúztatta ezután azo-
kat a fiatalokat., akik ősz-
től már mint tanárok dől-

nek van már munkahelye. 
osztályokét, amelyekben Érettségi után várják óket 

a gépjavító állomások, ter-
melőszövetkezetek, és álla-
mi gazdaságok. 

Együtt az esti tagozattal 

négv esztendőn át tanultak. 
Aztán műsoros ünnepségen 
vettek részt, búcsúbeszéd-
ben köszöntek el az iskolá-
tól, s átadták a KlSZ-zász-
lót az utánuk kővetkező 
harmadikos tanulóknak, ar-
ra kérve éket, hogy hűséges 

iskolákban. Az ünnepség 
záróaktusaként a negyedéve-
sek az iskola KlSZ-zászló-
,iát átadták a harmadik év-
folyam hallgatódnak. 

Az ötéves terv első esztendeje 
írta: Ignatyij Novikov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese, 

az Állami Építési Bizottság elnöke 

O s RSZAGUNKAT joggad nevezik az 
építkezések hazájának. Ha alkal-
munk lenne olyan magasba emel-

kedni, ahonnan a Szovjetunió egész ha-
talmas területét beláthatnánk, csodálatos 
kép tárulna elénk: a Balti-tengertől a 
Csendes-óceán partvidékéig, az Észai.i-
Jeges-tengertől a Pamir fennsíkjáig min-
denütt új városok és falvak épülnek, 
gyárak és villamos erőművek nőnek ki 
a földből, szén- és ércbányákat telepí-
tenek, új villamos távvezetékeket és vas-
útvonalakat alakítanak ki, megváltoztat-
ják a folyók medrét, hatalmas öntöző-
rendszereket létesítenek. Ami a legin-
kább megkapd: az építkezések lendüle-
te az egész országban egyre fokozódik, 
s méretük egyre nagyobb. A nemrég vé-
get ért hétéves terv nagyszerűen bizo-
nyítja ezt. 

Hét év alatt hazánkban több miint 
5500 nagyvállalatot építettek és kapcsol-
tak be a termelésbe. Termelni kezdett a 
bratszki vízi erőmű, a karagandai és 
nyugat-szibériai kohászati kombinát, a 
szokolovoTsaarbaji ércdúsító kombinát, a 
balakovói múszáigyar, a kujbisevi mű-
gumi gyár, a polocki kőolajfeldolgozó 
üzem, a szoligorszki káliumfeldolgozó, 
a volzsszkiji vegyi, a krasznojarszki cel-
lulóz- és papirkombinát, a Buhara—Ural 
gázvezeték, a Barátság-kőolajvezeték, a 
balaklejszki és kanti cementgyár és még 
igen sok más ip>arvállalal 

Üj, jelentős kapacitásokat biztosítot-
tunk a villamosenergia-termelésben az 
acél, a hengereltáruk, a műtrágya, a 
műanyagok és műgyanták és a műszálak 
gyártásában is. Nagy építkezések voltak 
a könnyű-, valamint az élelmiszeripar-
ban is. 

Az új ötéves tervben a szovjet építők-
nek az a feladatuk, hogy a termelő-
kapacitásokat még rövidebb határidőn 
belül adják át rendeltetésüknek. 

Az 1966-os esztendő, az új ötéves népi-
gazdasági terv megvalósulásának első 
esztendeje, mint az SZKP XXIII. kong-
resszusának éve vonul majd be a törté-
nelembe. Az 1966. évi tervet az jellem-
zi, hogy a korábbi éveknél gyorsabb-
ütemben kell növelni a népjólétet. Az 
iparban a bruttótermelés összmennyisé-
ge 1966-ban 6,7 százalékkal növekszik. 

Míg a termelőeszközök gyártása („A" 
szektor) 1966-ban 6,9 százalékkal növek-
szik, a közszükségleti cikkek gyártásánál 
(„B" szektor) a növekedés 6 százalékos. 
A két szektor fejlődési ütemének közele-
dése azt jelenti, hogy az anyagi és mun-
ka erőforrások egyre nagyobb részét for-
dítjuk közvetlenül a lakosság szükség-
leteinek kielégítésére. 

További fejlődés várható az életszín-
vonalat meghatározó, olyan kulcsfontos-
ságú területeken, mint a lakásépítkezés, 
az orvosi és kommunális ellátás. 1966-
ban lényegesen növeksziK az egy főre 
jutó reáljövedelem, nagymértékben foko-
zódik a fogyasztási cikkek gyártása és 
eladása, emelkedik az állami és szövet-
kezeti kiskereskedelem forgalma. 

1966-ban a beruházások teljes összege 
megközelíti az 53 milliárd rubelt. Ez jó-
val több a tavalyi tényleges beruházá-
soknál. így például a gépgyártásban a 
beruházások 13 százalékkal, a mezőgaz-
daságban 16 százalékkal, a könnyűipar-
ban pedig 30 százalékkal nagyobbak a 
múlt évinél. 

1966-ban megkezdjük több olyan ipari 
objektum építését, ameiy az egész népi-
gazdaság szem poritjából is nagy hordere-
jű. Töbo millió kilowatt új energetikai 
kapacitást helyezünk üzembe. A kasirai, 
a konakovszki, a novoscerkasszki, a troic-
ki és a Krivoj Rog-i hőerőműveknél — 
hogy csak a legfontosabbakat említsük 
— egyenként 300 ezer kilowatt kapacitá-
sú energia blokkokat kapcsolnak a háló-
zatba. A szénbányák és külszíni fejtések 
teljesítőképessége is nagymértékben nö-
vekszik. 

Az építő- és szerelőipari dolgozóknak 
1966-ban új nagykohókat kell üzembe 
helyezniük Magnyitogorszkhan és Lipeck-
ben, évi 2,3 millió tonna együttes kapa-
citással három acélolvasztót kell átadni-
uk, a jenakijevszki, nyugat-szibériai és 
Krivoj Rog-i fémműveknél hengersoro-

kat kell bekapcsolniuk a termelésbe, több 
mint 28 millió tonna évi teljesítményű 
ércbányát ós külszíni fejtést kell meg-
nyitniok. 

Nagyszabású építkezéseket irányoz elő 
a terv azokban a népgazdasági ágazatok-
ban, amelyek a lakosság közvetlen szük-
ségleteinek kielégítését szolgálják. Az 
idén körülbelül 80 könnyűipari gyár kezd 
termelni. Az építők több olyan vállala-
tot adnak át rendeltetésének, amelyek a 
cukorrépa, a tej, a hűs, a zöldségfélék, 
valamint a gyümölcsök feldolgozását 
végzik. 

AZ ÉPÍTKEZÉSEK földrajzi megosz-
lása igen változatos. Így pél-
dául Temir-Tau-ban szerelik fel 

az egyik legnagyobb hengermüvet, a 
komplex automatizált „1700" mintájú 
hengersort. Berendezése 1700 milliméter 
széles, 6—25 milliméter vastag acélle-
mez meleghengerlésére szolgád. 

Habarovszk építői már lerakták egy 
műszerek és automata berendezések sze-
relésére és javítására szolgáló gyár alapi-
jait. Az épülő üzem alapján létrehoz-
zák majd a Távol-Kelet legnagyobb gé-
pi számolóközpontját, amely az Amúr-vi-
dék, a Csendes-óceán partvidéke, vala-
mint Szahalin és a Kamcsatka-félsziget 
gazdaságai számára végez majd számítá-
sokat. 

Ukrajnában megkezdődött a köztársa-
ság legnagyobb autóköpeny- és gumiaz-
beszt gyárának építése. A hatalmas kom-
binát évi teljesitőképiessége több millió 
gumiabroncs. 

Tovább sorolhatnánk a példákat. Ha 
piedig figyelembe vesszük, milyen mér-
tékben fokozódik az építkezések nagyipiari 
jellege, azt is megértjük, miért olyan 
nagy jelentőségű, hogy sikerrel teljesít-
sük a legfontosabb építőanyagok termelé-
sének tervét Ezzel magyarázható pél-
dául, hogy a cement gyártása — amelyet 
joggal tartanak az építöipxar kenyeré-
nek —, 78 millió tonnára növekszik. Az 
évente gyártandó vasbeton elemek meny-
nyisége eléri a 60 millió köbmétert. 

AZ ÖTÉVES TERV első esztendejé-
ben es az utána következő évek-
ben is nagy f igyelmet sok erőt 

szentelnek a lakásprobléma megoldásá-
nak. Köztudott dolog, hogy a Szovjet-
unió a Lakásépítkezés ütemét tekintve vi-
lág) iszonylatban az első. Ezt az építkezé-
sek nagyipiari módszereinek elterjeszté-
se és a házgyárak létrehozása tette lehe-
tővé Hogy egy példát említsek: míg 
a hétéves terv első esztendejében nagy 
panelekből 470 ezer négyzetméter Lakóte-
íület épült, 1965-ben már csaknem 13 
millió négyzetméter lakóterületet emeltek 
pianeles szerkezetekből. 

1966-ban az építők 90 millió négyzet-
méter lakóterületet adnak át. Emellet, 
allami hitel felhasználásával, a kolhozok 
es a kolhozparasztok mintegy 400 ezer új 
lakóházat építenek. 

A minőség javítása érdekében az 
épülő lakásokat igyekszünk még kényel-
mesebbé tenni, belsó elrendezésük tet-
szetősebbé. célszerűbbé válik. Jobb hö-
és hangszigetelő anyagokat alkalmazunk. 
Tervezőink és építészeink jelentős figyel-
met fordítanak a szovjet városok arcula-
tának javítására is. 

Az ötéves terv első esztendejében előt-
tünk álló feladatok teljesítésében nagy 
szerep jut majd az építészet tudományá-
nak is. Sokat teszünk az építóipiar mű-
szaki korszerűsítéséért, a könnyűbeton 
és nagy szilárdságú acélelemek alkalma-
zásáért, a piolimer és más nagy haté-
konyságú anyagok elterjesztéséért. Végső 
soron mindez lényegesen csökkenti majd 
az épületek összsúlyát, javítja minőségü-
ket, csökkenti az építkezés önköltségét. 

Az új ötéves terv legfőbb gazdasági 
feladatát a párt abban látja, hogy a tu-
domány és a technika vívmányainak 
széles körű alkalmazása, az egész társa-
dalmi termelés i|ian fejlesztése, hatéko-
nyabbá tétele és a termelékenység eme-
lése alapján biztosítsák az ipar további 
íejlődését. a mezőgazdaság gyors és sta-
bil fejlődési ütemét és ennek révén lé-
nyegesen emeljük a nép életszínvonalát, 
teljesebb mértékben kielégítsük min-
den szovjet ember anyagi és kulturális 
igényeit. 

A bensőséges búcsú 
örzoi legyenek a zászlónak, lanatai ünnepélyesek, 

pdl-
fel-

emelőek voltak. A Radnóti 
gimnáziumban az esti ta-
gozatos felnőtt hallgatók 
együtt ballagtak a nappali 
tagozatos diákokkal. A Sta-
tisztikai Technikum balla-

s z iskola becsületének, hír-
nevének. 

Sok ezer szülő, rokon, 
hozzátartozó, barát és is-
merős vett részt ezeken a 
bagyomanyos ballagási ün-
nepségekén. A végzősök éle- gásd ünnepségén a Csong-
tében ez a nap csakugyan rád—Bács megyei Élelmiszer 
fordulópont. Örök búcsú az ás Vegyianyag Nagykeresike-
élet egy felejthetetlen kor- delmi Vállalat képviselőd 
szakától, a középiskolás négy diáknak, Tóth Mária, 
éréktől. Az iskolától, amely Fodor Maria, Halász Etel-
otthonuk volt négy évig, ka és Szemerédi Mária ne-
esős és napfényes napokon, gyedéves tanulóknak — a 
s néha talán szürkének, egy- vállalatnál végzett szakmai 
hangúnak tűnő ritmussal, de gyakorlatuk szép eredmé-
mindig következetesen és r, vei ért — pénzjutalmat ad-
igenyesen nevelte őket lak á l A Gépipari Tech-

Az NDSC Memzefti Frontjának 
küldöttsége Szegeden 

A Hazafias Népfront Or- Jelen volt Szilágyi Júlia, a A vendégek a megyei és a 
szágos Tanácsának meghi- megyei párt-végrehajtóbi- városi népfrontvezetők tár-
vására az NDK Nemzeti zottság tagja, a megyei saságában megtekintették a 

Frontjának Magyarországon pártbizottság osztályvezető- megyei tanácsházát, majd 
tartózkodó küldöttsége: je és Deák Béla a városi felkeresték a szabadtéri játé-
Herbert Ott képviselő, a párt-végrehajtóbizottság kok igazgatóságát. Itt Tari 
Nemzeti Front elnökségé- tagja, a pártbizottság osz- János, a játékok igazgatója 
nek és titkárságának tagja tályvezetője is. adott részletes ismertetést az 
és Günther Kolb, a Ncmze- Dr. Földi Mihály profesz- idei játékok művészi pro-
ti Front berlini bizottsá- szórnak, a népfront megyei dukeióiról, a Szegedi Ünnepi 
gának titkára tegnap dél- bizottsága elnökének iid- Hetek rendezvényeiről, s 
előtt háromnapos Csongrád vözlő szavai után Hofge- válaszolt a kérdésekre. 
megyei látogatásra Szeged- savg Péter, a népfront vá- Délután az NDK Nemzeti 
re érkezett. A küldöttséget rosi bizottságának titkára Frontjának küldöttsége Sze-
— amelyet elkísért útjára adott ismertetőt Szeged éle- geddrl. nevezetességeivel is-
Horváth László, a Hazafias, téről. Ezután a vendégek és merkedett. 
Népfront Országos Tanácsa a vendéglátók között baráti. Herbert Ott és Günther 
titkárságának munkatársa testvéri eszmecsere alakult ki Kolb ma. vasárnap Ambróz-
— a népfront megyei tit- a Hazafias Népfront és az falvára látogat és részt vesz 
kárságán a népfront megyei NDK Nemzeti Frontjának a község dolgpzóinak béke-
és városi vezetői fogadták, tevékenységéről is. gyűlésén. 

J ó ( é r m é s 
a z e p r e s l t e r l e l t b e D 
Tiz nap múlva az újszege-

di kertekben, valamint a 
szegedi járásban Zsombón. 
Sándorfalván, Sza tymazL-r. 
Forráskúton megkezdik » 
földieper szedéset. A Szövet-
kezetek Csongrád megyö 
Értékesítő Központjának i e 
lentése szerint a tavaidnál 
jobb termés várható, s már 
eddig huszonhét vag n -ru-
ra kötöttek szerző lést. A ter-
vek szerint ötvennégy vagoo* 
szamócát vásárolnak majd 
fel. Akik szerződéses alaoor 
adják át árujukat, jól jár-
nak. mert tíz százalékos fel-
árhoz jutnak Most mái 
nemcsak a házak körüli kis-
kertek gyümölcse a szsipó-
ca. a szövetkezeti gazdasá-
gok is szívesen termesztenek. 
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