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Kádár János elvtárs 
beszéde 

a Katonai Akadémián 
Átadták a diplomát a végzett hallgatóknak 

A Zrínyi Miklós Katonai Akadémián kedden ünne-
pélyesen adták á t az ez évben végzett hallgatóknak 
d ip lomá juka t 

Az ünnepségen megjelent Kádár János, az MSZMP 
Köznonti Bizottságának első t i tkára, dr. Korom Mihály, 
a Központi Bizottság ti tkára, Benkei András belügymi-
niszter, Csémi Károly altábornagy, a honvédelmi minisz-
ter első helyettese és a tábornoki kar több más tagja. 
Részt vettek az ünnepségen társ fegyveres testületek kép-
viselői, valamint az ideiglenesen Magyarországon ál lomá-
sozó szovjet csapatok parancsnokságának képviselői, élü-
kön K. I. Provalov vezérezredessel. 

A Himnusz hangjai u tán felolvasták a honvédelmi 
miniszter parancsát , ma jd Borbás Máté vezérőrnagy, az 
Akadémia parancsnoka átadta a diplomákat. 

Az ünnepségen beszédet mondott Kádár János, az 
MSZMP KB első t i tkára. 

Két fontos feladat 
Kádár János beszédében a 

Központi Bizottság, az El-
nöki Tanács és a kormány 
üdvözletét, jókívánságait tol-
mácsolta a most végzett 
hallgatóknak, m a j d néphad-
seregünk jelentőségéről szólt. 

— Társadalmunk egész 
tevékenységének középpont-
jában a szocializmus teljes 
felépítéséért folytatott mun-
ka áll — mondta egyebek 
között —. s az ezzel együtt-
j á ró másik nagy feladat : 
népünk és az egész emberi-
ség békéjének védelme. A 
Magyar Népköztársaság had-

serege, szervezetét és fegy-
verzetét tekintve a legkor-
szerűbb, t iszt ikarának gon-
dolkodásmódját és szemlé-
letét a marxista—leninista 
tudományos elmélet h a t j a 
át ; a kor legfontosabb és 
leghaladóbb eszméinek és 
céljainak, a szocializmus-
nak és a népek békéjének 
szolgálata vezérli. Ezért 

Egyenlő rangban 
A pár t első t i tkára ez-

után rámutatot t , hogy a 
korszerű haditechnikával el-
látott, ütőképes katonai erő 

A kongresszus tiszteletére 

Az építők versenye 
Egyre jobban közeleg a 

IX. pártkongresszus. A tisz-
teletére indított verseny a 
legtöbb vállalatnál szép 
eredményeket hozott, előse-
gítette az egyes feladatok 
gazdaságos teljesítését Így 
van ez a Szegedi Építőipari 
Vállalatnál is, ahol fokozott 
gondot fordí tanak a jobb 
munkaszervezésre, hogy ez-
zel is elősegítsék a folyama-
tos termelést és a vállalások 
teljesítését. 

A kongresszusi munkaver -
seny hatására az építőipari 
vállalatnál is nőtt az egyre 
jobban dolgozó brigádok szá-
ma. A pártkongresszus tisz-
teletére indított versenyben 

47 brigád vesz részt oda-
adó, lelkes munkával . 

Szinte mind fe j - f e j mellett 
halad a vállalások teljesíté-
sében. Valamennyit dicséret 
illeti, hiszen egyaránt rész® 
sei annak, hogy a vállalat 
teljesítette, illetve túlteljesí-
tet te első félévi tervét. Mint-
egy 

192 ezer forint értékkei 
termeltek többet. 

mint korábban. Hű bizonyf-
téxa ez annak is, hogy a 
vállalásokat 100 százalékon 
felül teljesítették, míg előbb 
Blia haladta meg a 80 szá-
zalékot. 

A kongresszusi verseny-
ben részt vevő brigádok 

nagyobb pondot fordítot 
tak a munka minőségének 
javítására is. 

A Juhász Gyula utcai nap-
közi otthon konvháiát hiba-
mentesen. dicsérettel adták 
á t rendeltetésének. 

Az elmúlt években né-
hány énítkezést határ idő 
után adtak át. Ez évben már 
szeotember elsejére, az ú j 
tanév kezdetére a Madách 
utcai iskola mosdó- és más 
mellékhelyiségeit készen bo-
csátották a diákok rendel-
kezésére, bár r.ovember 30-a 
volt a határidő. A Hétvezér 
utcai óvoda télies felúj í tása 
a jövő hónaohan befejező 
(lik. A korábbi tervek sze-

rint erre csak a következő 
év márciusában kerül t vol-
na sor. 

A vállalások teljesítését vi-
szont gyakran nehezítette, 
hogy 

egyik-másik építkezésen 
anyaghiánnyal küzdöttek, 

vagy csak hosszas huzavona 
után kapták meg a szüksé-
ges készleteket. ö römmel 
vette a Szegedi Építőipari 
Vállalat a szeptember els® 
jével életbe lepett 10/1966-os 
sz. ú j szállítási kormányren-
deletet, t amely szabadabb 
kezet ad az ellátószerveknek, 
gyorsabbá, rugalmasabbá te-
szi az igények kielégítését, 
az építkezéshez szükséges 
elemek rendeltetési helyére 
való szállítását. 

megteremtése jelentós anya-
gi áldozatokat, nagy erőfe-
szítéseket követelt meg dol-
gozó népünktől. A pár t - és 
állami szervek irányításával 
sok ezren vettek részt — 
különböző parancsnoki posz-
tokon és a t isztikarban — 
néphadseregünk megszerv® 
zésében, létrehozásában, 
amely ma már bármilyen 
ráháruló feladat végrehajtá-
sára képes, s egyenlő rang-
ban foglal helyet a testvé-
ri országok hadseregeinek 
sorában. Bizonyítja ezt a 
közelmúltban lezajlott Vlta-
va-hadgyakorlat is, amely-
lyel kapcsolatban számos el-
ismerő katonai szakvél® 
mény hangzott el az o t t 
részt vett magyar alakulatok 
kiváló teljesítményeiről. 

Meg kell szüntetni 
a vietnami 
agressziót! 

A továbbiakban Kádár 
elvtárs beszélt a pár t közel-
gő, IX. kongresszusáról, s 
ezzel kapcsolatban említést 
te t t a párt , a gazdasági 
szervek, az egész dolgozó 
nép előtt álló legfontosabb 
feladatokról. A nemzetközi 
helyzetet elemezve hangoz-
tatta, hogy az amerikaiak 
vietnami agresszióját hala-
déktalanul meg kell szün-
tetni. Végezetül a nemzet-
közi munkásmozgalom hely-
zetével foglalkozott, s k i -
emelte az egység fontossá-
gát a kommunista és mun-
káspártok tevékenységében. 

Befejezésül a Katonai 
Akadémia növendékeihez 
fordult : mindig lelkiismere-
tesen haj t sák végre a r á j u k 
bízott feladatot, hivatásuk 
gyakorlása közbei) hasznosít-
sák az iskolán tanultakat , s 
kiolthatatlanul éljen szivük-
ben mindenkor a szocialista 
haza, a dolgozó nép szerete-
te. 

Az ünnepség után Gsémi 
Károly altábornagy, a hon-
védelmi miniszter első he-
lyettese fogadást adott a 
végzett hallgatók, hozzátar-
tozóik és a megjelentek tisz-
teletére. 

* 
A Központi Tiszthelyettes 

Iskolában kedden bensősé-
ges ünnepséget rendeztek a 
végzett hallgatók kibocsátá-
sa alkalmából. 

MAI SZÁMUNKBAN: 

A vietnami probléma 
az ENSZ-közgyűIés 

v i tá ján 
(2. oldal) 

Johnson 
túlfűt i a kazánt 

(2. oldal) 

Jó minőség — jó ár 
(3. oldal) 

Belvízkár 
a Tisza—Maros szögben 

(3. oldal) 

Egy ember 
a legjobbak közül 

(5. oldal) 

Akikkel 
távollétükben törődnek 

(5. oldal) 

Gyermekléptek 
a hősök nyomában . . . 

(5. oldal) 

(Telefoto — MTI Külffildl Képszolgálat) 

Kedden az új-belgrádl kormánypalotában megkez-
dődtek Joszip Broz Tito és Walter Ulbricht tanácsko-
zásai. 

A háromórás megbeszélések keretében a két fél vé-
leménycserét folytatott az NDK és Jugoszlávia kétol-
dalú kapcsolatainak alakulásáról , az európai helyzetről 
és a nemzetköz: kérdésekről. 

A képen: Tito és Ulbricht 

Román szakszervezeti 
küldöttség 

Magyarországon 
A Magyar Szakszervezetek 

Országos Tanácsa elnökségé-
nek meghívására szeptem-
ber 22. és 27. között h ivata-
los látogatást te t t Magyar-
országon a Román Szakszer-
vezetek Központi Tanácsá-
nak hat tagú küldöttsége, 
amelyet Constantán Dragan, 
a Román Kommunis ta Pá r t 
Központi Bizottsága végre-
ható bizottságának tagja, a 
Román Szakszervezetek Köz-
ponti Tanácsának elnöke ve-
zetett. A román szakszerve-
zeti küldöttség tanácskozást 
folytatott a magyar szakszer-
vezeti mozgalom vezetőivel. 

A nézetazonosság jegyében 
a tanácskozás résztvevői ki-
fejezésre ju t ta t ták azt az á l -
láspontjukat , hogy a Magyar 
Népköztársaság és a Román 

Szocialista Köztársaság szak-
szervezetei a jövőben is elő-
segítik a szakszervezeti vi-
lágszövetség sorainak erősí-
tését, harcolnak a nemzet-
közi szakszervezeti mozga-
lom egységéért, a kapcsola-
tok és az együttműködés 
kiszélesítéséért az SZVSZ-
hez nem tartozó szakszerve-
zetekkel is. Teljes mér ték-
ben támogat ják a Varsói 
Szerződés tagállamai politi-
kai tanácskozó testületének 
bukaresti értekezletén elfo-
gadott nyilatkozatot az Ame-
rikai Egyesült Államok vi-
e tnami agressziója ellen, va-
lamint az európai béke és 
biztonság megszilárdításáról. 

A román szakszervezeti 
küldöttség kedden elutazott 
Magyarországról. 

Hat év alatt tervezték Építészeti kiállítás nyilt 
a megyei tanácsházán 

A Csongrád megyei Ta-
nács Tervező Vállalata f iatal 
intézmény: mindössze ha t 
évvel ezelőtt, 1960 júliusában 
alakult . Gyors és ta r ta lmas 
fejlődésről ad bizonyságot 

kiállításuk, melyet a megyei 
tanácsháza előcsarnokában 
rendeztek meg a ha t év alat t 
végzett munka bemutatására . 
A kedd délutáni megnyitón 
részt vett Kovács Imre, a 
megyei tanács vb e lnökh® 
lyettese, Árvái József, az m. 
j. városi tanács vb elnökhe-
lyettese, Tasi János, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának munkatársa , a 
tervező, a kivitelező és a 
beruházó vállalatok több ve-
zetője. A kiállítást Papp 
Lajos, az ÉM szakigazgatási 
főosztályának vezetője nyi-
totta meg. 

Négy megye 104 települése 
számára tervezett eddig a 
CSOMITERV, természetes 
azonban, hogy a legtöbb 
m u n k á t Csongrád megyének 
végezte. Figyelemre méltó, 
hogy az összes munkák 24,5 
százaléka Szegednek, 16,6 
százaléka a szegedi járásnak 
készült. A vállalat fe ladatá-
ra jellemző, hogy mintegy 
480 mezőgazdasági létesít-
mény terve került le készen 
a rajzasztalokról, de az is, 
hogy ugyanekkor 412 lakó-
háztervet is alkottak. 

Mi, szegediek jól i smer jük 
tehát a megyei tervezők al-
kotásait, s a kiáll í tás is e m -
lékeztet rá, hogy a nyomda 
rekonstrukciója, az orvos-
egyetem kollégiuma, az épí-
tők tízemeletes munkásszál-
lodája, sok lakóház és e m ® 
letráépítés készült terveik 
szerint a városban. Még csak 
a tablókon lá tható az ú j j á -
születő Zsótér-házban ismét 
megnyíló Alföldi Ét terem 
átalakítás utáni képe. Ez is 
példázza m u n k á j u k sokré-
tűségét. 

A vállalat részt vesz a szo-
cialista mezőgazdasági nagy-
üzemek megteremtésében, a 
tsz-majorok, különböző üze-
mi épületek tervezésével, 
és tevékenyen befolyásolja a 
községek arcula tának fej lő-
dését. Nincs talán olyan fa lu 
a megyében, ahova ne dol-
goztak volna. Egészségházak, 
művelődési otthonok, más 
épültek mellett vállalkoztak 
többek között Kistelek köz-
pont ja részletes rendezési 
tervének kidolgozására. 

Vásárhely, Szentes, Csong-
rád és Makó számára szántén 
sokat dolgozott a CSOMI-
TERV az elmúlt hat évben. 

A kiállítás október 9-ig na-
ponta re<fgel 9-től este 6-ig 
tekinthető meg. 

Szegedi 
magasház 

Évek óta csúfoskodik a Belvárosban, 
a Kígyó és a Bajcsy-Zsi l inszky utca aa r . 
kán egy földszintes épület , amit a sze-
gediek bagolyvár néven emlegetnek. En-
nek belyére tervezték ezt az érdekes 
kialakítású 18 emeletes lakóházat . Sa j -
nos felépítése meglehetősen kés lekedik . 

Makó új 
belvárosa 

A hagymafűváros központ jának re-
kons t rukció ja nemcsak városképi szem-
pontból jelentős vállalkozás, a terület és 
ezáltal a közmüvek kihasználáast Is elő-
segíti m a j d . A tervezők vigyázt-k arra , 

t.gy a modern sorházak beilleszkedje-
tek a város arculatába, ne megváltoz-
tassák, hanem továbbfejlesszék azt. 

Tito és Ulbricht 
tanácskozásai 
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