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Jflai Lzájtiujikb dL: 
ENSZ-határozat Rhodesia kérdésében 

A szegedi járás kommunistáinak 
pártértekezlete 

Gyermeknevetés — lelki fiatalság 

A legfrissebb sporteredmények 

Kádár János, Kállai Gyula 
és Czinogo Lajos elvtárs 
haza indult Moszkvából 

Szombaton délben Moszkvából vonaton 
hazaindult Kádár János, a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Központi Bizottságá-
nak első titkára, Kállai Gyula, a Magyar 
Népköztársaság Minisztertanácsának el-
nöke, az MSZMP Politikai Bizottságának 
tagja, valamint Czinege Lajos honvédel-
mi miniszter, az MSZMP Politikai Bi-
zottságának póttagja, a magyar vezetők 
az SZKP Köponti Bizottságának és a 
szovjet kormánynak a meghívására múlt 
vasárnap érkeztek a Szovjetunióba. 

A Kijev pályaudvaron búcsúztatásuk-
ra megjelentek: Leonyid Brczsnyev, az 
SZKP Központi Bizottságának főtitkára, 
Alekszej Koszigin, az SZKP K. B. Politi-
kai Bizottságának tagja, a Szovjetunió 

Minisztertanácsának elnöke, Nyikolaj 
Podgornij, az SZKP K. B. Politikai Bi-
zottságának tagja, a Szovjetunió Legfel-
ső Tanácsa elnökségének elnöke, Andrej 
Kirilenko, az SZKP K. B. Politikai Bi-
zottságának tagja, a Központi Bizottság 
titkára, Jurij Andropov, az SZKP Köz-
ponti Bizottságának titkára, Andrej 
Grecsko marsall, az SZKP K. B. tagja, a 
Szovjetunió hovédelmi miniszterének el-
ső helyettese és mások. 

A pályaudvari búcsúztatásnál Jelen 
voltak: Szipka József, hazánk moszkvai 
nagykövete, Stráhl Sándor ezredes, 
moszkvai magyar katonai attasé, vala-
mint a moszkvai magyar nagykövetség 
munkatársai. (MTI) 

Fellőtték a Luna-12 
automatikus űrállomást 

A Szovjetunióban szomba-
ton reggel, magyar idő sze-
rint 9 óra 42 perckor egy 
űrrakéta segítségével a Hold 
felé vezető pályára Juttat-
ták a Luna—12 automati-
kus űrállomást. Az űrállo-
más fellövésének fő felada-
ta a Hold-szputnyikodc be-
rendezésének tökéletesítése 
a Hold és a körülötte levő 
térség további kutatása. 

Az űrállomás az előre ki-
•Eámítotthoz közelálló pá-

lyán halad. Magyar idő 
rint 14.00 órakor a Luna— 
12 45 ezer kilométerre távo-
lodott el a FöldtőL 

A Luna—12 útját különle-
ges föl® mérőberendezés el-
lenőrzi. A koor®nációs szá-
mítóközpontban feldolgozzák 
a beérkező adatokat 

Az űrállomással már két 
rá®ókapcsolatot létesítet-
tek. A fedélzetén elhelyezett 
berendezések kifogástalanul 
működnek. (MTI) 

Péter János elvtárs 
hazaérkezett 

Péter János külügyminisz-
ter szombaton este hazaér-
kezett New Yorkból, ahol a 
magyar küldöttség® vezette 
az ENSZ-közgyűlés XXI. 
ülésszakának eddigi tanács-
kozásán. 

A magyar küldöttség® az 
ENSZ-közgyűlés további 
munkájában Mód Péter, a 
külügyminiszter eiiső hely®-
tese vezeti. 

Dj tervek, új kezdeményezések 
a népfrontban 

A politikai és társadalmi 
életben sohasincs ugyan 
uborkaszezon, mégis érthető, 
hogy ilyenkor, ősz idején, 
tél közeledtén megélénkül az 
élet és a munka a társadal-
mi és tőmegszervezetekben. 
A Hazafias Népfront Szeged 
városi, bizottságán is mind 
több a látogató, sűrűbben 
nyitják az ajtót az aktivis-
ták. Érthető, hiszen társadal-
munk olyan események előtt 
áll, mint az MSZMP IX. 
kongresszusa, a gazdaságirá-
nyítás reformjának kidolgo-
zása és bevezetése, s ezen 
felül Szegeden mind többen 
érdeklődnek a városfejlesz-
tés gondjai felöl is. 

Hofgesang Pétertől, a Ha-
zafias Népfront városi bi-
zottságának titkárától kér-
tünk tájékoztatást: milyen új 
elemekkel bővül a népfront 
tevékenysége, vannak-e űj 
kezdeményezések, törekvé-
sek? Válaszából megtudtuk, 
hogy 

a népfront sokoldalú tevé-
kenysége főleg tartalmi 
jegyekben gazdagodik. 

X hagyományos kezdemé-
nyezések, akciók mindegyike 
szélesebb körben hat ma 
már, nagyobb ezeknek a 
mozgósító creie. társadalmi 
hatása, s legfőbb törekvés, 
hogy a néoírontmozealom a 
s áros minden problémáié-
nak megoldásában éreztesse 
s e e f t ő nozitfv hatását. A 
pe-rcdniég, az aktivitás máris 
érethető. \ békemozgalom 
t,o,ákeovszge korábban lob-
bira a tavaszi bónanokra 
rodokáiádott. mostanára 
a-ropban folvarnatossá vált. 
j>t k'váola a nemzetközi 
bpbrzet is. a vietnami néo 
jne«»seeit<Sc:p. amebrben mOSt 
Úcv vesz riszt a niofront — 
s a l á t v - n - i b b ! a k e i é l á n t ó ' — , 

Pseti-'.i-ik a «rrsv, Viet-
namot támogató mozgal-
mihoz. 

Szinte minden hétre esik 

kisebb közösségekben vala-
milyen békfcíoozgalmi ren-
dezvény. barátsági est, kiál-
lítás a testvérnépek életéből. 
Az idén még két vándorki-
állítást indít útjára a nép-
front a szegedi üzemekben, 
intézményekben, nagyszabá-
sú magyar—szovjet 

baráti estet és találkozó-
kat rendeznek a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forrada-
lom jubileuma alkalmából. 
Igen komoly munka kez-

dődött a népfrontban a gaz-
daságirányítás új elveinek 
megismertetése és megérte-
tése érdekében. Együttműkö-
désre kérték fel a Közgaz-
dasági Egyesületet, amely 
erőmmel és készségesen vál-
lalkozott erre. Ezenkívül 
az őszi terveik egyike, 
egy széles körű társadalmi 
bizottság közreműködésével, 
hogy 

kidolgozzák Szeged fürdő-
város fejlesztésének társa-
dalmi tervezetét, 

amelyet majd a városi ta-
nács végrehajtó bizottsága 
c.lé terjesztenek. Ez a bizott-
ság számba veszi a már 
adott oblektumokat és a le-
hetőségeket, s arra törek-
szik, hogy ésszerű, megvaló-
sítható, gazdaságos javasla-
tokat terjesszen elő. Máris 
látjuk annak a munkának az 
eredményeit, amelyet a ját-
szóterek és parkok védelmé-
ben, fejlesztésében vállalt 
niaaára a népfront, de ezt Is 
csak kezdetnek tekintik még. 
A továbbiakban az a célja 
a mozgalomnak hogy 

a 10—14 éves gverehek 
számára is l®'»»*6«ié«reket 
teremtsenek tátikra, moz-
gásra a város legalkalma-
sabb pontjain. 

FZ Össze fiitít a társadalmi 
munkák további szervezésé-
vel is. ame'vnek úiabb len-
dületet adott, bosv ktdol-
rozták a kerftiotok kőzött 
folyó verseny formáit. 

/Ó IDŐ, JÓ MUNKA 
Korséta a szegedi építkezéseken 

Anélkül, hogy kisebbíte-
nénk az építők érdemét, meg 
kell állapítani, hogy régen 
volt ilyen kedvező esztendő 
az építkezésekre, mint az 
idei. A tavasz és az ősz is 
aránylag csapadékmentes, 
meleg időjárást hozott A jó 
munkának és a jó időnek 
köszönhető, hogy a Csong-
rád Megyei Építőipari Válla-
lat a háromnegyedéves rész-
arányos tervét teljesítette 
Szegeden, határidős kötele-
zettségeinek is — a módosí-
tások kivételével — elegei 
tett 

Meleg víz 
a közkifolyókban 

Jelenleg tizennyolc na-
gyobb szegedi építkezése 
van a vállalatnak. Október 
23-re kell elkészülnie annak 
a távvezetéknek, mely a tex-
tilművek mellett, valamint a 

volt vasúti híd közelében 
fúrt termálkutat köti össze. 
A Cserepes sor—Katona ut-
ca—Szél utca—Alföldi utca 
—Szivárvány utca—Bánom-
kert sor nyomvonalú cső-
rendszert most szigetelik, s 
az árok betemetését is meg-
kezdték. Érdekességként kell 
megemlíteni, hogy a Csere-
pes soron és a Katona utcá-
ban bekapcsolják a meleg 
\ izet a közkifolyókba. 

Közel a befejezési határ-
idő a Kátal közben: a száz-
személyes leányszállás épü-
letének homlokzatát és belső 
falait vakolják, festik. A Bé-
csi körúti lakóház-építkezé-
sen is nagy a sürgés-forgás. 
Az A jel i épület 75 lakását 
és a kazánházat már átad-
tak, a C jel i 75 lakásának 
műszaki átadását október 
végére a szerződött határidő 
előtt tervezik. A D jelűvel 
bajok vannak: a burkoló-
munkákkal elmaradtak, i 

Ugyancsak az újdonságok 
közé sorolhatjuk, hogy a 
népfront kezdeményezte: 

szervezzék meg a pálya-
alkalmassági tanácsadást 
Szegeden. 

Ez több lenne, mint az ed-
digi általános tanácsadás. 

Széles körben folyik a Tö-
mörkény centenárium ün-
nepségeinek előkészítése, 
nagyarányú az a segítség, 
amelyet a kerületi bizottsá-
gok nyújtanak a művelődési 
otthonok programjának ki-
dolgozásában és végrehajtá-
sában, figyelemre méltó, 
hogy 

a TIT-tel az eddiginél is 
nagyobb figyelmet fordí-
tanak az ismeretterjesztés-
re a külső városrészekben. 

Szervezik az őszi mezőgaz-
dasági könyvhetet, író-olvasó 
találkozókat — egyszóval a 
népfront segítő közreműkö-
dése vagy kezdeményezése a 
társadalmi élet minden moz-
zanatában érezhető. 

(Somoev iné felvétele) 

A szép Ő3zben halad a dóm előtti szabadtéri színpadá-
nak korszerűsítési munkája, ami sok föld mozgatásával 

is jár 

Beíe]ezőtfött a költik konferenciája 
Szombaton tartotta záró 

tanácskozását a nemzetközi 
költői konferencia, amelyen 
ezúttal Darvas József elnö-
költ. Négy felszólalás hang-
zott el: az NDK-beli Paul 
Wiens, & francia Georges 
Charaire, az olasz Carla 
Mazzarello, és Gellért Osz-
kár kapott szót. Ezután Ga-
rai Gábor, a rendező bizott-
ság titkára foglalta össze a 
többnapos vita tanulságait. 
Kiemelte, hogy konferencia 
jól Igazolta a korábbi tuda-
tot: költészetünket, költőin-
ket erényeiről ismerik és 
nagyra becsülik a kontinens 
országaiban. 

Darvas József a rendező 
bizottság nevében így vont 
mérleget a tanácskozásról: 
a budapesti találkozó egye-
bek között azt igazolta, 
hogy a legindividuálisabb 
műfaj, a költészet művelői 
— bár sok kérdésben eltérő 
nézeteket vallanak — a leg-
alapvetőbb dolgokban: a 
humánum szolgálatában és 
a harmónia keresésében 
egyet tudnak érteni. Az a 
kemény és kegyetlen tör-
vényű megosztottság, aminő 
állapotban sajnos ma él a 
világ, nem érződött ezen a 
találkozón. A költőknek, az 
íróknak műveikben a népek 
közötti egyetértésért, a féle-

lem nélküli világért kell 
felemelni szavukat. Le kell 
küzdenünk a magunk te-
remtette szuper-félelmeket, 
az atomháború vízióját s 
azt a lelkiismeretfurdalásra 
adó nagy okot, hogy az em-
beriség kétharmada még ma 
is éhezik. Nem menekülhe-
tünk az elől a gond elől 
sem, hogy a világ egyik ré-
szén, Vietnamban emberte-
len háború folyik. Véleked-
hetünk e háború okait és 
természetét illetően másként 
— de ez senkit sem ment 
fel a kötelezettségtől, hogy 
együtt követeljük a világ 
békéiét fenyegető konfliktu-
sok felszámolását 

emiatt a festők sem tudnaSÍ 
dolgozni. Ennek a 75 lakás-
nak november 10 a határ-
ideje. A B jelű épületet —. 
mint ismeretes — áttervez-
ték középmagas házra, he-
lyette a második ütembe so-
rozott J Jelű épületből egy 
lépcsőházat 20 lakást adnak 
át az idén. Itt válaszfalaz-
nak, vakolnak jelenleg. A 
második ütem K jelű házán 
a utolsó, az L jelűn az el-
ső szinten emelik be a blok-
kokat. Ezek a házak jövőm 
lesznek készen. 

Biztosítják a tóli munkál 

Lapunk is foglalkozott vele 
annak idején, hogy a Il-es 
kórház B épületében nem le-
hetett a központi fűtést 
használni, mert nem építet-
tek hozzá időben kazánhá-
zat A pártkongresszus tisz-
teletére az építők most vál-
lalták, hogy a december 2D-i 
határidő helyett már novem-
ber végén befejezik mimiká-
jukat, hogy télen már hasz-
naim lehessen. 

A gázgyár új műhelycsar-
nokában a festők dolgoznak. 
Csak a gázkon ven torok hiá-
nya veszélyezteti — stíls 
rüen —• a december 31-i be-
fejezést. Az MTA Oskola ut-
cai székházának homlokza át 
rendbehozták, ne csúfítsa a 
varosképet, egyébként a re-
konstrukció jövőre készül el. 

Néhány hónappal azelőtt 
sokan megcsodálták a Lei in 
körút és a Károlyi utca sar-
kán levő középmagas lal ó-
ház betonelemeinek szere é-
sét. Azóta mellette maga: o-
dik már a második három-
szintes énület is és mindket-
tőben belső falakat húznék* 
vakolnak, szerelik a ki z-
ponti fűtést: téliesítenek. A 
hozzájuk csatlakozó hisz* -ó 
helyét most alapozzák. Új-
szegeden a KISZ-esek 80 tá-
lcásán dolgoznak, s a négy 
közül három tető alá kerül 
az idén. A szabadtéri szín-
pad ls kezd már alakulni a 
dóm előtt: a pineetömböt ki-
emelték, s miután a víztele-
nítést, szigetelést elvégzi k, 
talajszint alatt év végéig ki-
betonozzák. Ezen az építke-
zésen is lehetővé teszik a 
téli munkát. A közeli hetek-
ben fognak hozzá a Római 
körúton 60 KISZ-lakás épí-
téséhez, valamint a Lenin 
körút 27. szám alatti ház 
emeletráépítéséhez. 

Az ipari beruházások 

ö t Jelentősebb Ipari épít-
kezésen dolgozik az épftő-
vállalat. A kábelgyár új 
csarnokának helyén föld-
munkát végeznek, s el-
kezdték a betonelemek elő-
regyártását. A szerszámko-
vács ktsz üzemházának épí-
téséhez felvonultak, a vas-
ipari szövetkezet üzemházá-
nak első emeletét falazzák. 
Télre tető alatt lesz, hogy 
a belső munkákat a rossz 
időben se kelljen abbahagy-
ni. Szintúgy téliesítenek a 
Patyolat üzemi épületénél; 
ahol a magasan feljövő ta-
lajvíz meglehetősen vissza-
vetette a munkát, úgyhogy 
a tervhez viszonyítva lema-
radás tapasztalható. A mint-
egy 36 millió forintos beru-
házásból épülő tejüzem he-
lyén töltenek, alapoznak. 

A körséta végére érve 
megáliaDítható, hogy az épí-
tők jól kihasználták a vén-
asszonyok nyarát, s csaknem 
minden munkahelyükön meg-
szüntették a nyári nagvobb 
munkaerőhiány miatti elma-
radást. Talán az ipari beru-
házások mutatják a legke-
vésbé megnyugtató képet, de 
ezen még lehet változtat® az 
év végéig. 

F. K. 


