
PARBESZED 
A közelmúltban jártam gyárakban, voltam állami 

gazdaságokban és termelőszövetkezetekben: minde-
nütt azt tapasztaltam, hogy a helyi kommunista 

vezetők a párttagok és pártonkívüliek különböző csoport-
jaival állandó és mind elmélyültebbé váló párbeszédet 
folytatnak. Sok ilyen egyéni és csoportos beszélgetésen 
magam is résztvettem, s jónéhány összegező jelentést is 
elolvasfem. 

Mindenütt azt tapasztaltam: a megkérdezettek többet 
szóltak a gondokról, a feladatokról, mint az eredmények-
ről, s mégis, őszinte szavaikból nem pesszimizmus, hanem 
egészséges türelmetlenség, határozott tenniakarás volt ki-
vehető. Ami legjobban foglalkoztatja mindazokat, akiknek 
véleményét hallottam, vagy írásban megismertem: miért 
nem tartunk előbbre, miért nem küzdünk eredményeseb-
ben a meglevő hibák ellen, miért nem vagyunk határo-
zottabbak a bürokráciával szemben, miért hagyunk teret 
B protekcionizmusnak, miért nem sújtunk le erősebb kéz-
zel a csalókra, azokra, akik felelőtlenek, s nemtörődöm-
ségükkel kárt okoznak, vagy akik önös érdekeiket nézik 
csupán, s fütyülve a társadalmi feladatokra, a saját pe-
csenyéjüket sütögetik?! Nyersen és darabosan, pontosan 
úgy, ahogy azt az esztergapadok mellett, az öntödékben, a 
szövödékben és az égetőkemencéknél, a sólyatéren, az író-
asztaloknál, a piacon, a szántóföldeken megfogalmazták, 
jutnak el a szavak tovább, egészen a párt Központi Bi-
zottságáig, s ez így helyes. 

A pártkongresszusra készülve, mindenütt élénkebb 
lett a politikai élet, aktívabb a nézetek, vélemények cse-
réje, s összefogofctabb a tenniakarás. A párt rendkívül 
nagy figyelmet fordít az egyszerű emberek véleményére: 
ezért kívánja az őszint^ szót, a nyílt bírálatot, s maga is 
ezt gyakorolja, amikor összegezi jelenünket, s a holnap 
feladatait határozza meg. Régen vége annak, hogy „simí-
tani", szépíteni kell az emberek véleményét, mielőtt az a 
párt különböző fórumai elé kerül. E gyakorlatot igazolja 
— mindkét oldalról — a Központi Bizottság legutóbbi 
határozata is, a gazdaságirányítás ú j rendjéről. 

Persze egy — bármilyen jól előkészített — határozat 
egymagában nem csodaszer. Csak ha közülünk ki-ki ké-
pességeinek legjavát nyújt ja; ha megtesszük mindazt, 
amire képesek vagyunk; ha egyaránt élünk jogainkkal és 
kötelességeinkkel, csak akkor válnak terveink mindannyi-
unkat gazdagító valósággá. 

A gazdasági mechanizmus reformjáról szóló határoza-
tot sokrétű, véleményekben gazdag, hangjában nyílt vi-
ták előzték meg. Mind természetesebb közege lesz köz-
életünknek, s elsősorban is a párt és a tömegek kapcso-
latának az állandó és őszinte párbeszéd. Ezt erősíteni, így 
is előkészíteni a párt IX. kongresszusát: ú j erőforrásokat 
megnyitó, újabb embereket mellénk sorakoztató politikai 
feladat R. R-
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Magasodó falak 
Körkép a szegedi építkezésekről 

három épületénél alapoznak, 
illetve a pincét falazzák je-
lenleg. 

A borkóstoló helyén 
As Oskola utca 28. számú 

Hosszú évek óta nem vég- lámzása, az építkezések "je- visszaállni a szereléssel egy 
zett olyan eredményes mun- lentős részét most kell befe- műszakra A második ütem 
kát a Csongrád Megyei Épí- jezni, illetve az újakat meg-
tőipari Vállalat mint az idei kezdeni. Ráadásul cement-
első félévben: építési tervét és téglahiány is nehezíti a 
közel 10 millió forint érték- folyamatos termelést, 
kel túlteljesítette, a termeié- Átadás előtt áll az állami 
kenység 20 százalékkal ja- áruház építkezése. Ami vol t 
vul t S ami még ezeknél is volt: a módosított határidő telken épülő 8 lakásos házat 
fontosabb: minden szerződé- szerint július 13-án kezdik szeptember 30-ra kell befe-
ses határidőt betartott. El- meg a műszaki á tadást jezni. Homlokzatát elegáns 
készült az AGROKERT rak- Most takarítanak, s szerel- klinkertéglával burkolják, s 
tára és irodája, az ezer va- nék a lámpatesteket de 220 úgy igyekeznek, hogy ez 
gonos konzervgyári raktár, a különféle lámpa még mind még a szabadtéri játékok 
vasöntöde szociális épülete, a mai napig nem érkezett megkezdése előtt elkészül 
— "—-- 1 meg. A szállító ktsz-t meg 

kötbérezték. de ettől függet-
az új seprűgyár —, hogy csak 
a nagyobbakat említsük. 

Anélkül, hogy az eddigi tel 
jesítményt lebecsülnénk, meg 

jön. Azok a vendégek, akik 
tavaly még bort kóstolgat-

lenul is igeretet kaptak tő- tak ezen a helyen, idén már 
luk, hogy rövidesen vala- ebben az aránylag gyorsan 
mennyit elküldik. Mire az elkészült kis palotában gyö-
atadás véget ér^ a lámpák nyörködhetoek. 

A vállalat 1966-os befeje-
zésű nagyobb építkezései 
közül a mihálytelki Üj Élet 
Tsz két istállója, takarmá-
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Elbizakodottságra még- is a helyükön lehetnek, 
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Augusztus 15—20. tájban. 

Amerikai terrorbombázások 
a VDK és Dél-Vietnam területén 

A dél-vietnami hazafiak g felszabadító erők váratlan kitörése 
két ezrede szombaton delben 
Saigontól 80 kilométernyíre jr - -jgj kalőzhrvetás 
északra a bambuszrengeteg- ' 3 e S J ö * K C U O Z D e v e t e s 

^várat tónuí rajtaütött egy * saigoni diverzánsok megmérgezik a kutakat 

kell mondani, elsősorban a Jóval az október 31-i határ- nyozója, tejháza. hidroforja 
mostani, a harmadik negyed- idő előtt kerül átadásra a és borjúnevelője szintén 
évi munkán múlik az egész kilencemeletes Nádor utcai augusztusban, 25-ére készül el. 
év sikere. Azért, mert bár lakóház 48 lakása. De az „ 
ebben az időszakban a leg- örömbe üröm is vegyül. Ad- Hogyan zárják az évet? 

A többi építkezés befeje-
zési ideje jobbára 1967 lesz. 
A Károlyi utca és a Lenin 

nagyobb a munkaerő hul-

páncélosokból és páncélo-
zott gépjármüvekből álló 
amerikai katonai konvo-
jon. 

Fokozódó tiltakozósok világszerte 

Az amerikaiak rövid időn z o t t ítéletet azoknak a dél- „át. aki megtagadta, hogy 
belül rendkívül szorongatott vietnami tábornokoknak aa Dél-Vietnamba utazzék. A 
helvzetbe kerültek, s ezért "Syeben, akik tevékenyén katonákat éppen fél órával 
repülőgépek támogatását támogattak » buddhisták azelőtt vették őrizetbe, hogy 
kérték. A vadászbombázók mozgalmat. felszólaltak volna egy temp-
segítségére siettek a páncé- Az öt tábornokot egyen- lomi gyűlésen, amelyet a vi-
los oszlopnak, s bombáikat ként 60 napi szigorított etnami békéért küzdő bízott-
éiig 100 méternyire szórták elzárásra ítélték s a g szervezett. A három fia-
le a dzsungelösvénytói, I ' tal amerikai — Johnson, 
amelyen a gépjárművek ha- Ezenkívül valamennyiüknek Mora és Samas — egy hét-
iadtak. A harcok lapzárta- meg kell válniok az aktív tel ezelőtt sajtóértekezletet 
kor még tartottak. 

* 

Saigonban hivatalosan kö-
zölték, hogy az amerikai lé-
gierő repülőgépei pénteken 
75 bevetésben támadták a 
Vietnami Demokratikus 
Köztársaság területét. Az 
amerikai szóvivő elismerte, 
hogy 

a vietnami néphadsereg 
légvédelmi ütegei megsem-
misítettek egy F—105-ös 
típusú amerikai vadász-
bombázót, 

Hanoitól 64 kilométernyire 
északra. A repülőgép piló-
tá ja eltűnt. Azt is bejelen-

katonai szolgálattól. 
* 

A TASZSZ a VNA hír-
ügynökségre hivatkozva je-
lenti, hogy az amerikaiak és 
dél-vietnami kiszolgálóik 
mérgezik az ivóvizet Dél-
Vietnamban. A hazafiak 
„Felszabadítás" hírügynök-
ségének tudósítása szerint a 

tar to t t s hangoztatta, hogy 
az egyre veszélyesebb mé-
reteket öltő vietnami há-
ború „erkölcstelen és igaz-
ságtalan", 

A templomi gyűlés résztve-
vői. miután értesültek a le-
tartóztatásról a sorozóiroda 

tették, hogy amerikai repü-
lőgépek pénteken 384 beve-
tésben bombáztak állitóla- zesbe. 
gos partizán állásokat Dél- * 
Vietnam területén. A szóvivő Bruno Pittermann. a Szo-
szavaiból kiderült, hogy há . cialista Internacionálé elnö-
zakat, valamint „a Vietcong ke és Albert Carthy. a szer-
bunkereinek és erödítmé- vezet titkára táviratban til-
nyeinek" vélt létesítménye- takozott Johnson elnöknél az 
ket támadtak. Észak-Vietnam elleni bom-

Az egyik nagyméretű batámadások kiterjesztése 
bombatámadást Dél-Vietnam ellen — jelenti az AP hír-
legfontosabb üzemanyagtá- ügynökség, 
roló berendezéseinek közeié- * 
ben. nem messze a főváros-
tól hajtották végre. 

A bombák robbanása meg-
reszkettette Saigon épüle-
teit is. 

Az amerikai és dél-vietnami 

saigoni rezsim diverzánsai elé mentek és követelték az 
és kémei áprilisban őrizetbe vettek szabadonbo-

már a felszabadított terű- k i n t -
ieteken sok helyen arzént 
kevertek a kutak vizébe. 

Több mint ötvenen súlyosan 
megbetegedtek, huszonketten 

belehaltak a mérge-

digra ugyan már leküzdik a 
műanyagpadló felragasztásá-
val járó jelenlegi problémá-
kat, a gázkonnektorok elé , , - . .., - .„ , , . 

r T „ , , .. . , korút sarkan epulo 50 laka-kerulo homlokzati diszr ácsok küzémnaaJi házzal iöl zománcozása is kész lesz, az „ ^ T 1 ] • ... , . . . , előrehaladtak, mellette mo6t epulethez csatlakozo ovodat 
remélhetően szintén befeje-
zik — de a két lift szerelése 
csak december 10-re 

alapozzák a 10 lakásos ki-
sebb lakóépületet, illetve a 

lesz bisztrót. Alapoznak a ruha-
gyár ú j ebédlőjének, a Vas-

Fémipari Ktsz üzemházá-meg. Addig sók mérget nyel-
hetnek a felső emeletek la- _ , _ , , .,. 
kői. A lifteket a beruházó f í f i" 

megfelelő időben nem volt 
rá anyagi fedezete. (Négy-
százezer forint körül van az 
áruk.) 

Nagyjából 

körúti ifjúsági lakóháznál a 
mélyépítési és az útépítési 
munkákat végzik. A Patvo-

a Nádor utcá- üzemreszenek építését 
most — a terület feltöltése 
után — az alapok elkészíté-
sével folytatják. 

Az említetteken kívül 

val egyidőben készül el a 
Bécsi körúti lakóházépítke-
zég első ütemének első há-
za, az A-épület. Most a fes-
tök, szakiparosok dolgoznak ®f. lát hozza a 
benne. A Bécsi körúton ösz- ^ T f f Megye, Építőipar, 
szesen három és ..fél" ház Vállalat a Petőfi Sándor su-
épül az idén. A befejezés ha- táruton 86 ifjúság, lakásnak, 
tárideie december 31. Mivel a Kábelgyár u j csarnokanak 

es a tejüzemnek a felépíté-
séhez is. Látnivaló tehát, 

az első ütemhez tartozó ne-
gyedik épületet áttervezik, s 
középmagas ház lesz belőle, 
helyette a második 
egyik épületében 20 
még az idén elkészítenek. 
Ez az a fél ház. A lakás-
építési ütemtervhez ké-
pest némi elmaradás ta-
pasztalható, de ez a be-
fejezés idejét nem befo-
lyásolhatja. Az elmaradás 
oka. hogv a cementhiány 
miatt gyakran „félgőzzel" 
dolgozik a középblokk-gyár-
tő üzem, s ezért az építkezé-
sen kénytelenek voltak a 
bevezetett két műszakról 

hogy a most következő hó-
ütem TlaTX>k döntik el, hogyan zár-

lakást ^ m a i d a z é v e t a z építők. 

Moszkva 
és Dubna 
között... 

Popovkin mérnök a Kom-
szomolszlcaja Pravdában be-
számol arról, hogy ez év ta-
vaszán a Popov Társaság 
bíoinformációs szakosztálya 
a szovjet tudományos aka-
démia szibériai tagozatának 
bevonásával gondolat-átvite-
li kísérletet végzett Moszk-
va és Novoszibirszk között.' 
Az „induktor" Moszkvában 
egy zárt szobában ült és 10 
percenként arra a tárgyra 
összpontosította fi gyeimét? 
amelyet egy bizottság adott 
át neki. Egyidejűleg gondo-
latban „maga előtt tartotta" 
a novoszibirszki „percipiens" 
alakját, aki a szibériai váJ 
rosban ugyanakkor egy zárt 
szobában ült és lejegyezte, 
ami ekkor képzeletében meg-
jelent 

A kísérlet során egész 
sor asszociációs zavar lépett 
fel. de amikor a moszkvai 
„induktor" levélpapírt és 
fekete golyóstollat tartott 
kezében, novoszibirszki part-
nere ezt jegyezte le: „va-
lamilyen hosszúkás tárgy . . 1 
azt hiszem műanyagból van"J 

Popovkin mérnök azt vallja? 
hogy gondolatátviteli képes-
séggel különböző mértékben 
minden ember rendelkezik. 

A pakisztáni ellenzék ve-
zetői szombaton tiltakozás-
képpen elhagyták a parla-
menti üléstermet, mert a 
nemzetgyűlés elnöke nem 

. . . . , . . . volt hajlandó napirendre hatosagok ugyanis attól tar- t d zni 
tanak, hogy a hazafiak, 
megtorlásként Hanoi és Ha-
iphong bombázóért váratla-
nul le akarnak csapni e 
fortos létesítményekre. Má-
ris feltételezték, hogy a par-
tizánok az üzemanvagraktá- megvitatását — jelenti 
rak közelében rejtőznek. AFP. 

„az Egyesült Államok ag-
ressziós háborújának ki-
terjesztése nyomán előálll 
súlyos helyzet" 

A saigoni különleges ka- New Yorkban letartöztat-
tonai bíróság szombaton ho- tak három amerikai kato-

G Á Z E L L Á T Á S 
Szeged gázellátása jó, s egyre fejlődik. A városi gáz-
szükségletet—mint ismeretes - az üllési földgáz biztosítja. 
A butángáz palackozva szintén egyre nagyobb mennyi-

ségben kerül a családi otthonokba. Képünkön: munka a szegedi butángáz-palackozó-
ban. 

Befejeződött 
az országos borverseny 

Szombaton a városligeti első díjakat a következő bo-
Vajdahunyad várban befe- rok nyelték: az aszúk közül 
jeződött a négynapos orszá- a Tolcsvai Állami Gazdaság 
gos borverseny. A különböző 1961. évjáratú ötputtonyos? 
kategóriák szerint odaítélt valamint a Magyar Állami 

Pincegazdaság tokajhegyaljai 
üzemének 1957-es évjáratú 
édes szamorodni bora nyert 
első díjat. A hegyvidéki fe-
hér borok közül szinte azo-
nos pontszámmal szerepelt a 
Szőlészeti Kutatóintézet 1963. 
évi badacsonyi zöldszilváni 
bora, továbbá a Magyar Ál-
lami Pincegazdaság mecsek-
vidéki üzemének 19S3. évjá-
ratú rizling szilváni. vala-
mint a termelőszövetkezetek 
borai közül a révfülöpi Béke 
Tsz 1965. évi muskotály-bora. 

Ugyancsak első dijat nyert 
a második területi csoport-
ból a Gyöngyös—Domoszlói 
Állami Gazdaság 1962. évjá-
ratú hárslevelűie. az Eger 
Gyöngyösvidéki Állami Pin-
cegazdaság 1963. évi furmint 
bora. A harmadik területi ka-
tegóriában a Szőlészeti Ku-
tató Intézet 1962. évi miklós-
telepi traminije és a Magyar 
Állami Pincegazdaság bada-
csonyi üzemegységének 1965-
ös évjáratú váli rajnai riz-
lingje bizonyult a legjobb-
nak. Ebben a versenycsoport-
ban a termelőszövetkezeti 
borok közül a dömsödi 
Aranykalász tavaly őszi szü-
retelésű rizling bora nyert 
első dijat. 


